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-Du må ikke - kommunen må godt.

I Facaderådet fik vi fornylig en ansøgning til facadeændring af
Klosternakke skolen. Det drejer sig om ventilation af klasselokaler-
ne. For at løse dette er der to muligheder.

1. Der installeres et ventilationsanlæg i den lille sidebygning i den
østlige ende af skolen. Fra dette anlæg forsynes klasse-
værelserne via indvendig rørføring.

2. Der installeres individuelle anlæg i hvert klasseværelse hvor
enhederne indsættes i vinduerne og glasset i et felt således er-
stattes af en træplade hvor luftindtaget anbringes.
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Det skulle efter sigende være billigere at bruge løsning 2 og den er
da også blevet foreslået med det formål at spare så skolen ikke
lukkes.

Det var da også denne løsning Facaderådet skulle tage stilling til.

Der var ikke enighed, idet Bevaringsforeningen stemte imod at an-
befale løsning 2, medens resten af rådet mente, at man af hensyn
til økonomien og skolens bevarelse måtte stemme for.

Jeg vil også gerne bevare Klosternakke skolen, ingen tvivl om det,
men jeg mener at kommunen i dette tilfælde bør respektere det
omgivne miljø.

Torvet og Klosternakken er af Vordingborg kommune udpeget som
et kultur miljø - noget der skal passes på - og da der blev bygget
til skolen for nogle år siden, blev der gjort et stort arbejde for at de
nye bygninger faldt fuldkommen sammen med de gamle. Samme
vinduer, samme stentyper. Noget der lykkedes meget fint.

Jeg vil derfor opfordre Vordingborg kommune til endnu engang at
se på sagen, og finde en løsning der respekterer det omgivne miljø.

Det kan ikke være rigtigt at vi har en Skilte & Facadevejledning der
gælder for alle byens huse, og så ikke har nogen indflydelse når det
er kommunen det drejer sig om. Det er en "emmer".
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Vi kontakter jer.

Da verden går meget hurtigt engang imellem og vi derfor gerne vil
informere vore medlemmer pr. mail, kan I forvente en opringning fra
en fra bestyrelsen, der vil spørge om at få udleveret jeres mail
adresse.
Vi vil naturligvis kun bruge den til at udsende information til jer.

I kan hjælpe ved at sende en mail med jeres medlemsnummer til
formanden: rs@rmteknik.dk
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Kulturarven i fokus.

Da Vordingborg Kommune i sid~ (26. maj 2010) afholdt
konference om kulturarv, kunneborgmEister Henrik Holmer i sin
velkomsttale fortælle at A.P. Møller Fonden netop havde bevilliget
20 millioner kroner til Danmarks Borg-museum i Vordingborg.

Dermed kom projektet endnu et skridt nærmere realisering, og
planerne om et kommende nationalt museum i Vordingborg fyldte
naturligvis ganske meget på konferencen, hvor der blev sat fokus
på, hvordan kulturarven tilpasses den lokale udviking. I konferencen
deltog også direktør i Kulturarvsstyrelsen Steen Hvass, som i sit
/ndlæg fremhævede kulturarvens potentiale som en aktiv ressource.
"Det kan betale sig at indtænke kulturarven i den lokale udvikling,
fordi den tiltrækker borgere og turister samt skaber identitet
"understregede Steen Hvass blandt andet.

Under mødet blev det betonet, hvordan kulturarven vil blive et
bærende element i den fremtidige byudvikling både i købsstæderne
og i landsbyerne, basseret på de mange kulturmiljøer, som
kommunen har udpeget. Populært sagt, kan kulturarven bruges
som et vigtigt aktiv i fremtiden.

"Vi har meget at være stolte af' lød det fra borgmesteren, "og derfor
er det så oplagt, at kulturarven bruges fremadrettet som et aktiv i
udviklingen af kommunen".

Vi skal som bevaringsforeninger spiller en aktiv rolle i denne
udvikling. Vi skal hele tiden gøre opmærksom på, at der skal
passes på vores mange kulturmiljøer; sørqe for, at de
bevaringsværdige bygninger fastholder deres smukke udseende og
at lokalplaner, og nybyggeri, tilpasses miljøet og den lokale historie.

Peter Bering, Hans Thormod og Karen Margrethe Olsen deltog i
konferemcen.



SENSOMMERTUR til Vestlolland 19. September

Arets udflugt går til Lolland. Det fedeste land i Danmark, og det
land, hvor herregårdene er talrigest. Vi skal besøge to af disse og et
meget beskednere sted - et husmandssted.
Herregårdene er to af de store, Halsted Kloster og Pederstrup.
Halsted Kloster var i 200 år centrum i baroniet Juellinge og den
samme slægt har siddet her i snart 300 år. Vi har fået lov at besøge
den gamle hovedbygning. Et hus, der blev bygget for enkedronning
Sophie i 1591. I 1847 flyttede herskabet over i "det nye hus", og det
gamle hus har siden da været benyttet meget ekstensivt. Derfor kan
man se 17- og 1800-tallets rum i charmerende forfald. Huset har
slidte trapper og hullede gulve, så man skal færdes med
forsigtighed.

Pederstrup var en hovedgård i grevskabet Christianssæde; men da
statsminister C.D. F. Reventlow i 1813 flyttede dertil, gav han huset
en gennemgribende ombygning. I mellemkrigsårene blev godset
opløst og i 1936 blev indboet bortauktioneret. Ved Ny
Carlsbergfondets mellemkomst blev hovedbygningen restaureret og
indrettet til museum for C.D.F. Reventlow og hans tid og reformer.
Inden vi ser og hører om Pederstrups brogede bygningshistorie skal
vi have frokost. Susanne Bruun serverer i det gamle vaskeri, som
for nogle år siden blev indrettet til cafe. Der er to muligheder:
Sandwich i lækker sprød bolle med serranoskinke, salater og



garniture eller rimmet laks med citroncreme og dild, dertil brød og
økologisk smør. Drikkevarer, evt. kaffe og kage er for egen regning.
Fra Pederstrup kører vi til noget så sjældent som et fredet
husmandssted. I Bønnet ligger et rigtigt lollandsk
bindingsværkssted far
1790'erne - med stråtag og de
egnstypiske tækkede gavle.
Her er det som om tiden har
stået stille. Huset er privat
beboelse; men ejerne ladet os
komme indenfor. De, som har
lyst, er velkomne til at nyde
agen termokaffe el. lign.på
græsset; men vi kan ikke regne
med at blive bænket inden døre.
Turen starter fra Præstø Bibliotek SØNDAG den 19. september kl.
9.00. Tilmelding (senest en uge før) til Hans Thormod Nielsen på
htn@rmteknik.dk eller 55991177 Turen koster 225 kr. pr. person
inkl. bus, entreer, guider og frokost. Drikkevarer købes for egen
regning. Ved tilmelding oplyses: Antal pladser. Sandwich eller laks.
Og gerne om man ønsker kage efter frokosten. .

Peter Bering

Invitation.

Præstø Lokalhistoriske Arkiv inviterer til en spændende fotoaften
sidst i august måned. på Præstø bibliotek.
Datoen vil blive annonceret i lokalaviserne.

Aftenen tager udgangspunkt i mange spændende fotos fra arkivet
og fotos der er blevet taget i forbindelse med den digitale
fotoregistrering i Præstø, krydret med lokale historier og anekdoter.

Et udpluk af de mange billeder fra den digitale fotoregistrering kan
ses på Præstø bibliotek de to sidste uger af august. Herefter vil
udstillingen blive vist på de øvrige biblioteker i kommunen, på
Rådhuset i Vordingborg og på kommunens borgerservice centre og
skolerne.



Lokalplan ved Ny Esbjergvej.

Forslag tillokalplan E 16.05.02 - tankanlæg, værksted og bilsalg
ved Ny Esbjergvej, kommer i høring i perioden 30. juni til 9.
september 2010.

Et omfattende byggeri, der dækker et areal på i alt 18.000 m2.

Det endelige forslag vedtages af kommunalbestyrelsen den 24.
juni 2010, hvorefter det sendes i høring. Bestyrelsen vil meget
gerne høre om medlemmernes holdning til planerne og
byggeriet, inden vi formulerer en indsigelse. Derfor: kontakt
bestyrelsen og giv jeres meninger og holdninger tilkende.
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Billedet er venligts udlånt af John Simonsen, Shell Præstø og viser
det forslag der p.t. forligger. Billedet viser anlægget set fra øst.



Det har vi bemærket

Vi har i bestyrelsen længe talt om hvad vi kan gøre for at fremme
gode løsninger, når der ændres eller renoveres på husene i vores
område.

Vi har derfor indført: Kvartalets gode detalje.

Men nu skal vi så bruge hjælp fra vores medlemmer. Kontakt os
hvis I ser en god detalje som i mener bør bemærkes.

Dette kvartals gode detalje har vi fundet på Klosternakken 21 hos
Christina og Thomas.

De har (efter behørig ansøgning) opsat to kviste på deres hus.

Vi bemærker især den lette konstruktion og fine udførelse, der
falder helt i tråd med de andre kviste i området.

Yderligere har vi megen respekt for, at der ved renovering af taget
er benyttet de oprindelige tegl.

Bevaringsforeningen vil snarest aflægge besøg med en lille
erkendtlighed.



ANNONCE

Sandemandsgården i Skovby på Ærø, smukt beliggende nær
Søbygård,er til salg. .

Den burde være fredet - incl. haven, men .

Den over 90'årige ejer er nu fraflyttet, og ejendommen er til salg hos
stats.aut. ejd.mægler Preben Boye Jørgensen (www.boyebolig.dk-
post@boyebolig.dk ) sag nr. 10059 - Skovbygyde 3, 5985 Søby
Ærø.

Og nu det konkrete: Pris kr. 650.000 kontant. 3400 kvm grund. Må
anvendes som sommerhus. Bygningerne er i OK stand.

Vil I være rare at granske jeres hukommelse og informere
eventuelle slægtninge, venner, forretningsforbindelser 0.1. om at her
er der noget helt usædvanligt til salg. Må de fremtidige ejere af
dette unikke sted behandle det med nænsom hånd.

mange hilsner

Torben Lindegaard
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
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RESOLUTION

På Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs
årsmøde i Svaneke på Bornholm i weekenden d 15-16. maj 2010
blev der udformet flg. resolution til kommunerne i hele landet. .

Bevar fortiden for fremtiden, det vll l blive husket for.

Fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur årsmøde i
Svaneke opfordrer vi de mange kommunalpolitikere i hele landet til
at samarbejde med de lokale bevaringsforeninger om bevaring af
bygnings- og landskabskulturen.

Kommunerne har fået overdraget ansvaret for at varetage bevaring
af vores fælles bygningskulturarv, og dermed følger også et større
ansvar for at være i dialog med borgerne om bevaring af bygnings-
og landskabskulturen i deres lokalområde.

At være i dialog med borgerne er et af demokratiets fornemmeste
mærkesager. Borgerne har høringsret til mange af de beslutninger,
der tages i byrådene, og de derfor kan komme med indsigelser til
det, byrådene beslutter. En del kommuner inviterer allerede de
aktuelle aktører til et gennemsyn af sagen, inden den sendes til
høring, hvilket er en god udvidelse af dialogen med de lokale
ildsjæle.

Vi har nu fået en revision af Bygnings Fredningsloven. Til efteråret
igangsætter Kulturarvsstyrelsen en gennemgang af de fredede og
bevaringsværdige bygninger og Realdania har igangsat et projekt
"Bygningskultur 2015" til støtte for bevaringssagen. Den samlede
bevilling er ca. 70 millioner. Vi forventer en bred formidling om
fredningsloven samt inspiration til nytænkning inden for området
bevaring af bygningskulturen.

Denne formidling vil skabe et godt grundlag til at sikre en bevaring
af de lokale umistelige kulturværdier for nyværende og fremtidens
borgere.

Landsforeningen glæder sig til sammen med de lokale
bevaringsforeninger over hele landet at deltage i dette
formidlingsarbejde i de kommende år.

I skal bevare fortiden for fremtiden, det vil I blive husket for.



Bestyrelsen.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Bent Falk
Formand for Landsforeningen.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
, valgte ny bestyrelse på årsmødet i Svaneke, den 14.-16.

maj 2010.

Bagerst fra venstre ses: Martin Jonø, Torben Lindegaard (kasserer),
Bent Falk (formand), Søren Vadstrup (næstformand), Karen
Margrethe Olsen og Per Godtfredsen.

Nederst fra venstre: Peter Hee, Henriette Soja og Anders Myrtue.



Her kan du se hvem der sidder i bestyrelsen.

Rene Sørensen
John Kunze
Niels Stoklund
Hans Thormod Nielsen
Karen Margrethe Olsen
Peter Bering
Anders Madsen
Per Jørgensen
Ubesat

Torvet 12 4720 Præstø 40464501
Bårsevej 23 4733 Tappernøje 55965475
Lindevej 15 4720 Præstø 55993313
Adelgade 85 4720 Præstø 55991177
Torvet 13 4720 Præstø 55992614
Kragevigvej 17 4720 Præstø 55996089
Roneklintvej 32 4720 Præstø 55991155
Lindevej 32 4720 Præstø 55992215

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Redaktør
Bestyrelsesmedl
Bestyrelsesmedl
Suppleant
Suppleant

Kalender:

• 30. juni - 9. september 2010
Lokalplan for tankanlæg kommer i høring.

• 13. august kl 13.00 på det gamle Rådhus.
Reception. Digital Fotoregistrering

• August (dato ikke fastlagt)
Lokalhistorisk arkiv viser Præstø billeder

• 19. september
Arets udflugt

Brug hjemmesiden.

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn har fået en hjem-
meside: www.bvpo.dk

Her kan du også læse formandens beretning fra
generalforsamling 2010

Husk at klikke forbi for at se om der er kommet nye arrange-
menter eller om der er aktuelle nyheder.

Hvis vi får din mail adresse kan du også få tilsendt nyheder ad
denne kanal. Send din mail adresse til: rs@rmteknik.dk
med dit navn og adresse samt medlems nummer


