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Nyhedsbrev marts 2008 
 
 
Generalforsamling 2008 
Ordinær generalforsamling afholdes d. 
24.april 2008 kl. 19 på Svendborg 
Gymnasium. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Noter tidspunktet! 
 
På Generalforsamlingen vil flere af de 
punkter dette nyhedsbrev indeholder bliver 
debatteret. 
 
Ny medlemsfolder 
Vi vedlægger eksemplarer af Foreningens nye 
folder og opfordrer til at du bruger den for at 
skaffe nye medlemmer. Foreningen har brug 
for flere medlemmer. 
 
Medlemskontingent 2008 
Girokort for opkrævning er vedlagt. Vi 
opfordrer til at indbetale nu hvor det er i frisk 
erindring. Vi skulle meget gerne spare porto 
og arbejdskraft på at udsende rykkere. 
 
Debatmøde 10. april 2008 kl. 19.30 på 
Svendborg Bibliotek 
I samarbejde med Svendborg Bibliotek 
inviterer foreningen til debat om 
Klimaudfordringen og bygningskulturen.  
 
Har vi råd til at tage hensyn til arkitekturen 
og kulturarven, når vi energioptimerer 
eksisterende bygninger? 
 
Oplægsholder er Gøsta Knudsen, stadsarkitekt 
i Århus Kommune. Gøsta Knudsen er 
tidligere rektor på Danmarks Designskole 
(1999-2007) og rektor på Arkitektskolen i 
Aarhus (1991-1997). Desuden har han været 

Bestyrelsesformand for Danske Arkitekters 
Landsforbund/Akademisk Arkitektforening. 
 
Ordstyrer; Ole Visti Petersen 
 
Der er gratis adgang for foreningens 
medlemmer mod fremvisning af kvittering for 
indbetalt kontingent 2008 
 
Vigtige arbejdsopgaver siden sidst. 
 
Arkitekturpolitik. 
Svendborg kommune indskrev i 2005 
arkitekturpolitik som mål i kommuneplanen. I 
juni 2007 vedtog Udvalget for Miljø og 
Teknik i Svendborg Kommune at igangsætte 
arbejdet med konkretisering af denne. By og 
Land-Sydfyn er repræsenteret i 
referencegruppen for arkitekturpolitik ved 
næstformand Ole Visti Petersen. Gruppen 
ledes af forvaltningen og arbejdet tager 
udgangspunkt i den nationale 
arkitekturpolitik, i erfaringer fra forskellige 
kommuner (bl.a. Helsingør og Vejle) som har 
arbejdet med en vedtaget politik i en årrække. 
Vi fremfører vore principielle synspunkter 
som vi tidligere har fremsendt, bl.a. i 
Foreningens oplæg til Arkitekturpolitik fra 
2005. Bestyrelsen har desuden ønsker om at 
kommunen udarbejder en egentlig 
højhuspolitik som en del af den samlede 
arkitekturpolitik. Der stiles mod en politisk 
vedtagelse af Arkitekturpolitik for Svendborg 
Kommune før sommerferien i år med henblik 
på at resultatet efterfølgende indarbejdes i den 
kommende kommuneplan.  
 
Kogtvedslagtergrunden 
 
På vegne af foreningen har bestyrelsen udtalt 
sig mod det fremlagte lokalplanforslag som vi 
konstaterede var et brud på kommuneplanens 
bestemmelser for bebyggelsesprocent og 
højden på husene. (Udtalelsen kan ses på 
www.mitsvendborg.dk). Vi følger fortsat 
sagen. 
 
 
 
 



Silvangrunden 
 
Bestyrelsen argumenterede stærkt mod de 
første skitser til bebyggelse af denne citynære 
grund da vi fandt den foreslåede bebyggelse 
for høj. Vi afventer nu de kommende nye 
planer og lokalplanforslaget som bestyrelsen 
vil vurdere nøje. 
 
Borgerforeningen 
 
Foreningens fond, Svendborgfonden, har 
bevilget 50.000 kroner til renovering af 
Guldsalen som en del af projektet. 
Bestyrelsen har deltaget i møderne om 
ombygningen, og kan konstatere at der er 
blevet lyttet til vores indvendinger. Vore 
hovedsynspunkter på det projekt, som vi 
støtter, har været hensynet til fredningen af 
teatret og til Anne Hvides Gård, samt 
helhedsoplevelsen af ”Rådhuspladsen”. Vi er 
meget optaget af det arkitektoniske udtryk ud 
mod Ramsherred (Rådhuspladsen) som vi 
ønsker at kommunen sætter i stand ved at 
fjerne biler, ændre belægning, belysning og 
beplantning i forbindelse med de samlede 
planer om fornyelse af Torvet og Ramsherred. 
 
Tankefuld 
 
Bestyrelsen har deltaget i møder og debatterne 
om Tankefuld og resultatet af 
arkitektkonkurrencen finder bestyrelsen 
meget spændende. Det vindende forslag blev 
offentliggjort 10 marts og kommunen har 
retten til at indføje delforslag og ideer fra de 
øvrige 5 forslag i konkurrencen. Der bliver 
tale om en meget langvarig bybygningsproces 
med gradvis udbygning i takt med behovet. 
Det bliver spændende at følge. 
 
Arkitekturprisen 
 
Kommunen vedtog op til arkitekturens dag 
1.oktober 2007 at genindføre en præmiering 
af godt byggeri i Svendborg Kommune. 
Foreningen er repræsenteret i Præmierings-
udvalget ved formanden Rudi Rusfort Kragh.   
 

Registrering af bevaringsværdige 
bygninger i hele Svendborg kommune 
 
SAVE-registrering af bevaringsværdige 
bygninger i Svendborg blev gennemført for 
en del år siden, som grundlag for 
kommuneatlasset som Svendborg kommune 
som en af de få danske kommuner valgte ikke 
at trykke. Nu er en del af disse oplysninger 
unøjagtige og samtidigt er de gamle 
kommuner Gudme og Egebjerg blevet en del 
af den nye Svendborg Kommunen uden at 
have en tilsvarende registrering. Det er 
retssikkerhedsmæssigt og administrativt helt 
uholdbart og vi har foreslået at kommunen nu 
får ajourført hele materialet og derefter får det 
lagt ud på nettet så borgerne ved hvordan 
deres ejendom er vurderet. 
 
Løbende møder med kommunen 
 
Til gensidig gavn er der siden 2007 blevet 
indført en praksis hvor bestyrelsen 
regelmæssigt mødes med embedsmænd og 
udvalgsformænd for henholdsvis Plan og 
Kultur samt Miljø og Teknik. Møderne tjener 
til gensidig orientering om igangværende 
sager og om vore ideer til forbedringer i 
forholdet mellem kommunen og 
offentligheden. I 2006 var vi på bus-
ekskursion i den nye storkommune hvor 
bestyrelsen var guider for byrådet og 
direktørgruppen og hvor vi så på problemer 
og nye ansvarsområder i planlægningen. Det 
er nu aftalt at vi før sommerferien i år igen 
skal være involveret i en ekskursion for 
byrådet og direktørgruppen i Svendborg 
Kommune, og denne gang fra søsiden bese 
kysten i kommunen, hvor mange tvivlsomme 
tiltag angriber kysterne i strid med intentioner 
i lovgivning og i planerne. 
  
Det Grønne Råd 
 
Foreningen er repræsenteret i Svendborg 
Kommunes Grønne Råd ved 
landskabsarkitekt Henrik Fog-Møller. 
 
Redaktion af nyhedsbrevet: Rudi Rusfort 
Kragh og Ole Visti Petersen 


