
Nyhedsbrev, december 2002

Foreningen arbejder aktivt for at vise at bygnings- og landskabskulturen har en stor folkelig
interesse – ikke kun når det brænder på, men også i hverdagen. Det gør vi gennem forskellige
virkemidler. I dette efterår bidrog vi med et  lokalt arrangement i Bygnings- og Håndværksugen i
september. En engageret Jørgen Ganshorn fra Raadvad-Fyn guidede en lille håndfuld medlemmer
gennem en del af Svendborg bymidte, hvor der er talrige eksempler på gode og dårlige
vedligeholdelser og restaureringer af især vinduer. Som led i samme tema-uge afholdt Foreningen
sammen med Lundeborg Træ og Farve et åbent hus arrangement i Hesselager, Gudme. Flere kom
forbi med deres gamle vinduer og fik råd og anvisninger på god og fornuftig vedligehold.

I efteråret holdt vi et medlemsmøde med det formål at drøfte foreningens bevaringspolitik for
Svendborg. Desværre var det ikke så mange der mødte op – men de der mødte op deltog aktivt og
engageret i diskussionen. Der blev blandt andet drøftet havnen, DSB-arealerne, bilismen, nye
bosætningsområder, handelslivets placeringer og råderum, arkitekturpolitik, skilte og facader, kunst
i byen. Formålet var blandt andet at kvalificerer bedre til de kommende udfordringer.

En af disse udfordringer er at et samlet byråd i Svendborg, i forbindelse med vedtagelsen af
kommunens budget, har besluttet at prioritere byens pladser og rum. Der skal igangsættes en
undersøgelse af muligheden for at tilvejebringe midler via eks. p-plads-afgifter. Foreningen har
længe arbejdet for at de initiativer der blev iværksat i starten af 1990erne på fornuftig måde blev
fulgt op. Formanden har i den forbindelse haft et indlæg i Fyns Amts Avis, hvor byrådet roses og
beslutningen hilses velkommen. Foreningen vil følge sagen nøje i de kommende måneder.

En anden udfordring er Kommuneatlaset. Som bekendt er materialet udarbejdet og anvendes i det
daglige arbejde i kommunen. Men kommunen har, som den eneste kommune i Danmark, ikke
ønsket at offentliggøre materialet. Foreningen har gennem årene presset på og har blandt andet også
tilbudt at medvirke med finansiering. Men det har været som at slå i en dyne. I år har Foreningen så
gennem kontakt til Kulturarvsstyrelsen fået oplyst at den har rettighederne til materialet – og den
fortsat er positiv overfor at hjælpe kommunen med at finde en finansiel løsning med hensyn til
offentliggørelsen af materialet. Og efter nok en henvendelse fra Foreningen til kommunen i dette
efterår har kommunen så besluttet at genoptage sagen og undersøge mulighederne for en
offentliggørelse af dette værdifulde materiale. Det hilser Foreningen velkommen.

Svendborg Bys 750´s Jubilæum i 2003
Som omtalt i sidste nyhedsbrev har bestyrelsen besluttet at foreningen aktivt skal bidrage i
festlighederne i forbindelse med Svendborg Bys 750 års jubilæum i 2003. Det første tiltag er
udarbejdelsen af en kalender for hele året, med det formål at fortælle, at byen skal man passe på



hver dag hele året, og ikke kun i festtaler og ved højtider. Efter en stor indsats fra flere af
bestyrelsens medlemmer lykkes det og kalenderen er nu i handlen.

Bestyrelsen har tidligere besluttet at der skulle etableres en hjemmeside (www.byogland-sydfyn.dk)
og e-mail (byogland@sydfyn.dk) for foreningen. Det er nu sket i forbindelse med offentliggørelsen
af Svendborg Kalenderen 2003.

I februar gennemfører vi to foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet om Den moderne
Svendborg Bys bygnings- og byplanshistorie. De afholdes den 12. og 19. februar 2003. På bagsiden
af annoncen for Svendborg Kalenderen er der mere information om disse arrangementer.
Medlemmer der ønsker at deltage kan inden 25. januar 2003 kontakte formanden på 62 24 48 98
(bedst aften), så betaler foreningen deltagergebyret.

Egebjerg Kommune
I Egebjerg kommune er der på privat initiativ blevet igangsat et større arbejde med at få udarbejdet
en bevarende lokalplan for området ved Krovej; området ved kirken og Vester Skerninge Kro. Det
er lykkes både at skaffe fondsmidler og kommunal opbakning til projektet. Foreningen hilser
projektet velkommen – for det er vigtigt med sådan lokale initiativer.

Med stor beklagelse havde vi i sidste nyhedsbrev glemt at oplyse at vores tidligere formand, Jan
Hedal, selvfølgelig fortsat er medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker vores medlemmer en god jul og godt nytår.
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