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NYHEDSBREV november 2005

Foreningen har siden sidste nyhedsbrev markeret sig i Svendborg med udsendelsen af et oplæg
til Arkitekturpolitik for Svendborg Kommune.

ARKITEKTURPOLITIK
Gennem de sidste par år har bestyrelsen drøftet behovet for en sådan. Dels har byen ikke en
arkitekturpolitik, modsat efterhånden en del andre byer i Danmark. Dels kunne det være et
plaster på såret over at Kommunen aldrig fik udgivet et Kommuneatlas. I slutningen af 1990erne
blev byens bevaringsværdier registeret og klassificeret. Men kommunen valgte ikke at udgive
materialet. Foreningen gik tilmed ind og lovede at støtte en udgivelse med 75.000 kr. Men lige
meget hjalp det. I arbejdet med arkitekturpolitikken har bestyrelsen ladet sig inspirerer af
hvordan andre byer har forholdt sig til arkitekturen og formuleret politik omkring dette. Det var
endvidere temaet for det første åbne bestyrelsesmøde i oktober – på det møde blev Foreningens
arkitekturpolitik besluttet.

Svendborg Kommune fremprovokerede drøftelserne i bestyrelsen ved i 2005 at nedlægge
præmieringsudvalget. Et udvalg der blev etableret i 1979 og havde virket gennem 25 år. Gennem
sine præmieringer er bestyrelsen overbevidste om, at fremhævelsen af godt byggeri betyder
meget for områdets udseende i dag. Udvalget var kommet i stand efter atForeningen siden 1971
havde uddelt platter for godt byggeri i det Sydfynske område. Men efter 25 år blev udvalget uden
videre nedlagt. Det mente bestyrelsen var for tarveligt; at samtidig med andre byer opretter
forskellige demokratiske udvalg og gør tiltag for at fremme forskønnelsen af byerne – går
Svendborg på dette punkt den modsatte vej.

NY HJEMMESIDE

Foreningen har fået et nyt design og indhold
på sin hjemmeside, www.byogland-sydfyn.dk

En hjemmeside som bestyrelsen er stolte af.
Her kan du læse foreningens historie, læse de
høringssvar Foreningen har sendt til amtet og
kommunerne, se billeder af godt byggeri på
Sydfyn.

Du kan også læse Foreningens arkitekturpolitik, monumentpolitikken og meget andet.
Det er meningen at siderne skal udvikle sig efterhånden som bestyrelsen har materiale klart.



NY FOLDER

Foreningen har fået fremstillet en ny folder.
Folderen blev i starten af november
husstandsomdelt i de tre kommuner, Gudme,
Egebjerg og Svendborg.

I folderen kan du læse hvad foreningen
arbejder for, hvad Foreningen har opnået, og
hvordan Foreningen arbejder.

Ønsker du flere eksemplarer af folderen skal
du henvende dig til formanden.

KALENDER:

5. december 2005 kl. 19.00
Åbent bestyrelsesmøde / medlemsmøde på Svendborg Gymnasium
Temaet for dette medlemsmøde, et såkaldt åbnet bestyrelsesmøde, er kommunalreformen og
dens betydning for bygnings- og landskabskulturen. Kom og vær med til at diskutere hvad
Foreningens rolle er og kan være i fremtiden?

Med kommunereformen omlægges miljø- og planarbejdet. Noget flyttes fra amterne op i staten,
andet ned i kommunerne. Kommunerne får langt større ansvar end de har i dag. Hvad betyder
det for det område Foreningen varetager: bygningerne og landskabet?
Næstformand Ole Visti Pedersen har engagerede fulgt med i de faglige diskussioner, gjort sig
sine iagttagelser og kommer med et bud på den udfordring vi som folkelig organisation står
overfor.

Da emnet har stor betydning og vidtrækkende konsekvenser ikke bare for det sydfynske område
har bestyrelsen besluttet at invitere foruden medlemmerne af denne forening, men også
bestyrelseskollegaer fra vores fynske søsterorganisationer samt andre relevante folkelige
organisationer med henblik på erfaringsudveksling samt styrke vores fagligt og organisatoriske
netværk, for at kunne stå stærkere lokalt.

Tilmelding senest den 1.12.05 til formanden på 62 24 48 98 eller mail; Formanden@byogland-
sydfyn.dk


