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Udsnit af Per Henriksens plakat: 
“Præstødetaljer”
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Vordingborg kommune støtter økonomisk 
at bevaringsværdierne i Præstø forringes, 
på trods af at en ny undersøgelse fra Real-
dania viser at bevaringsværdige bygninger 
udgør et økonomisk potentiale for såvel 
boligejere som kommunerne. 
Det smukke lave røde pakhus på hjørnet 
af Svend Gønges Torv og Havnestræde, 
Havnestræde nr. 4, har en meget høj 
bevaringsværdi (SAVE 2). Det skyldes at 
bygningen har en meget synlig place-

ring, som den sidste del af Grønvolds lave 
pakhus ud til Svend Gønges Torv. Denne 
del af det lave pakhus er den mest intakte, 
hvilket bl.a. ses i de originale trævinduer 
den originale portåbning og det ubrudte 
tag. Vordingborg kommune har anerkendt 
bygningens betydning for købstadsmiljøet 
på Svend Gønges Torv og givet 99.000 kr. 
i støtte gennem byfornyelsesmidlerne til 
istandsættelse af facaden. 
Nu har Vordingborg kommune imidlertid 
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givet tilladelse til at de smukke originale 
trævinduer køres på lossepladsen til fordel 
for nye store vinduer. En stor del af beva-
ringsværdien går hermed tabt. Vinduerne 
er en væsentlig del af bygningens udtryk 
og dermed dens høje bevaringsværdi. 
Det er ganske enkelt uforståeligt. 
Det er et tab for bygningen og for køb-
stadsmiljøet i Præstø. Beslutningen er i 
modstrid med kommunens politik om at 
give økonomisk støtte til at fastholde og 

højne bygningens bevaringsværdier.  
Desuden er det også et brud på den nye 
lokalplan, hvis intentioner netop er en 
sikring af bevaringsværdierne i Præstø 
midtby. Kommunens beslutning har 
afgørende betydning for administrationen 
af lokalplanen. Vi kan derfor allerede nu 
frygte at den nye lokalplan ikke er det 
papir værd som den er skrevet på. 

Kommunalt tilskud 
til ødelæggelse af 
bevaringsværdigt 

pakhus



4 · Nyhedsbrev marts 2015

Plakaterne som er vist på de næste to sider er til salg hos Hebo Interiør, 
Adelgade 20, Præstø

Bevaringsforeningen påskønner Per Hen-
riksens arbejde på foreningens generalfor-
samling.
Per Henriksen har i gennem mange år 
skildret Præstø i billeder, kalender, postkort 
og nu i foto i plakatform. Per Henriksens 
arbejde viser en stor forståelse for det 
omgivende miljø, det fanger en stemning 
og gengiver atmosfæren på fineste vis. På 
Bevaringsforeningen for Præstø og Omegns 
ordinære generalforsamling den 17. februar 
2015 uddelte foreningen ”Årets Påskøn-
nelses Pris” til Per Henriksen for dette 
arbejde.

Bevaringsforeningens formand Karen Mar-
grethe Olsen sagde bl.a.: 
”Per Henriksens akvareller og hans to 
plakater får os til at fokusere på husene, 
deres fine detaljer, porte, døre, vinduer, 
gesimser, lamper, beslag, tegl mm. Vi får 
dermed øjnene op for, at det er i bygnin-
gernes fine, håndværksmæssige detaljer at 
byens kvalitet ligger. Tak for, at du er med 
til at åbne vores øjne, når vi går en tur i 
byen”.

Under formandens beretning kom Karen 
Margrethe bl.a. ind på den nye lokalplan 
for Præstø midt by. Hun understregede her 
betydningen af, at kommunalbestyrelsesm-
edlemmer står fast på, at der er tale om en 
bevarende lokalplan, og derfor ikke giver 
dispensationer til fordel for løsninger, der 
forringer byens smukke huse, bevarings-
værdierne og de grønne områder. 

Bebyggelse på Antonibakken, er et emne 
som foreningen vil bruge tid på i 2015. 
Bevaringsforeningen vil arbejde for at 
friholde den nordøstlige del af bakken for 
byggeri ned mod Rødeledvej. Kun derved 
kan den unikke, skarpe afgrænsning af 
byen mod landbrugslandet kan bibeholdes.  

På generalforsamlingen var der opbakning 
til bestyrelsens arbejde. Således blev Karen 
Margrethe Olsen, Anja BiIle Hansen og 
Niels Stoklund alle genvalgt. 

Fra generalforsamlingen

”Per Henriksens akvareller og hans to plakater får os til at fokusere på husene, 
deres fine detaljer, porte, døre, vinduer, gesimser, lamper, beslag, tegl mm. Vi 
får dermed øjnene op for, at det er i bygningernes fine, håndværksmæssige 
detaljer at byens kvalitet ligger. Plakaterne er med til at åbne vores øjne, når 
vi går en tur i byen”.
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Korte, men vigtige meddelelser

Husk at betale kontingent
Medlemskontingent koster 150 kr. for enkeltmedlemmer (en stemme) og 200 kr. for et 
husstandsmedlemsskab (to stemmer). Med denne udsendelse er der vedlagt et ind-
betalingskort, som foreningen håber, at du vil benytte. Husk at anføre tydelig navn og 
adresse på alle de af husstandens medlemmer, der dækkes af kontingentet. I 2014 havde vi 
desværre flere indbetalinger som vi ikke kan identificere på grund af manglende oplysnin-
ger.

Fritid ved Vandet, en projektgruppe under Præstø Lokalråd, har lavet en
aftale med DGI der nu skal i gang med at høste de, forhåbentlig rigtig
mange, gode ideer, Præstø borgerne har for udviklingen af havnen og
stranden. Bevaringsforeningen følger sagen.

Et glimt fra Tubæk Å - midt i byen! Foto: SJ



Funktion Navn Adresse Telefon E-mail

Formand Karen Margrethe Olsen Torvet 13 5599 2614 karenmargrethe@ 
  Præstø  dbmail.dk 
Næstformand John Kunze Bårsevej 23, 5596 5475 dr. kunze@mail.tele.dk
  Tappernøje
Kasserer Niels Stoklund Lindevej 15, 5599 3310 mail@lindevej.com
  Præstø
Sekretær Hans Thormod Nielsen Adelgade 85, 2991 4720 htn@rmteknik.dk
  Præstø
Skilte- og facaderådet Peter Bering (formand) Kragevigvej 17, 5599 6089 pb@arkitekbering.dk
  Præstø
Skilte- og facaderådet Anja Bille Hansen Adelgade 90, 5599 2998 anjabille@yahoo.dk
 (næstformand) Præstø
Medlem Peter Bering
Medlem Per Jørgensen Lindevej 32, 4089 2526 perlj43@gmail.com
  Præstø
Ansv. Redaktør af bladet Karen Margrethe Olsen

Præmierings-udvalget Peter Bering

Formand for fonden John Kunze

Kasserer i fonden Peter Bering

Koordinations-udvalget Karen Margrethe Olsen
Koordinations-udvalget Hans Thormod Nielsen
(formand)

Genbrugsmaterialer Hans Thormod Nielsen
“Lagerforvalter”

Suppleant Sven-Erik Petersen Torvet 13, 2628 0306 svep@vi.dk
  Præstø
Suppleant David Hill Petersen Rekkendevej 31 2440 1505 david.hill.petersen@
  Allerslev  gmail.com
Revisor Peter Jersild Torvet 5,  jersild@pc.dk
  Præstø
Revisorsuppleant Ralf Søgaard Mortensen Adelgade 49 A, 5599 1407
  Præstø

kontakt bestyrelsen


