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Nyhedsbrev, september 2006
Det er med stor glæde at bestyrelsen kan konstatere, at medlemsfremgangen fra 2005 er fortsat ind i 2006.
Siden maj måned har 8 borgere meldt sig ind, hvorved Foreningen nu har over 100 medlemmer, hvilket er
første gang siden foreningen blev stiftet i 1969.Velkommen til de nye!

Synlighed giver resultater
Medlemsfremgangen tager bestyrelsen som udtryk for, at der er stor folkelig opbakning til Forenings formål
og den måde bestyrelsen forvalter denne opgave på. Bestyrelsen er meget bevidst om sine forskellige
virkemidler, herunder at være positiv og konstruktiv når vi reagere. En del af strategien er at være kendt og
synlige i offentligheden og medierne. Og det synes vi lykkes i et tilpas omfang.
Bestyrelsen har i flere år arbejdet på at komme tidligt ind i sagerne for at undgå, også for bestyrelsen, det
ressourcekrævende klagearbejde. Bestyrelsen arbejder på forskellige måder på at vores holdninger bliver
kendt og mødt. Og det mener vi lykkes i stort omfang.

Beskyttelse af kulturmiljøer
Bestyrelsen har siden sidste nyhedsbrev været aktive på flere områder, som kort vil omtales nedenfor.
Det er med glæde at Svendborg Byråd nu har fået vedtaget en bevarende lokalplan for Troense. Bestyrelsen
har bidraget meget aktivt i udformningen af denne. Ligeledes er der i Gudme Kommune blevet vedtaget en
lokalplan for Lundeborg Havnemiljø, som bestyrelsen, gennem indsigelser i høringsfasen, også har haft
indflydelse på. I Egebjerg Kommune er man i gang med en lokalplan for Krovej-miljøet i Vester Skerninge.
Denne har bestyrelsen også afgivet høringssvar på.
Bestyrelsen er meget opmærksom på disse særlige sårbare miljøer i vores område, som indeholder store
herligheder og kulturhistoriske værdier; disse særligt miljøer skal behandles med stor omhu og nænsomhed,
og bestyrelsen følger nøje udviklingen og forvaltningen af sådanne miljøer i vores område.
Bestyrelsen ser med stor opmærksomhed på den forestående fusion mellem de tre kommuner i NySvendborg Kommune, og hvordan denne nye kommune vil forvalte disse områder, således borgerne opnår
samme retssikkerhed uanset hvilket kulturmiljø man bor i, og samtidig at kulturmiljøet bevares bedst muligt
til gavn for helheden – også fremover.

Arkitekturpolitik i Tillæg til Kommuneplanen
Bestyrelsen har med stor glæde iagttaget at der i Tillæg til Kommuneplan 2005-2017 er overvejelser over, at
bygningskulturen indeholder store værdier som der skal værnes om. Det nævnes bl.a. at arkitekturpolitikken
er et kommende indsatsområde. Bestyrelsen har i sit høringssvar støttet denne linie. Og bl.a. kommet med
forslag om, at der bør nedsættes et arkitekturudvalg i den nye kommune. Som tidligere skrevet vil
bestyrelsen fortsat følge denne sag nøje.

Stenstrup Station
Det er desværre ikke alt hvad bestyrelsen ønsker, der lader sig gennemføre. Desværre. Således er Stenstrup
Station nu nedrevet. Det er en stor skam at stationsbyen Stenstrup nu blot er et trinbræt. Sagen er ulykkelig,
men kan ses som konsekvens af den opdeling der er sket internt i DSB i forskellige divisioner, der er nu ikke
længere en organisation der står for banedrift og vedligehold / drift af bl.a. stationsbyninger. For DSB var
stationsbygningen blevet overflødig og en udgift, hvorfor DSB-Bygninger ønskede at nedrive den. Egebjerg
Kommune ville som myndighed ikke give nedrivningstilladelsen, men kunne samtidig ikke finde på
økonomisk bæredygtige genanvendelsesmuligheder. Og selvom sagen endte i Naturklagenævnet, og man
både der og bestyrelsen støttede Egebjerg Kommune i at fastholde eksistensen af bygningen af
kulturhistoriske og bevaringsmæssige hensyn – er den nu faldet af økonomiske årsager.

Badstuen i Troense
I Badstuen, Troense, har bestyrelsen reageret mod et teleselskabs ønsker om opførelse af en mobilmast,
hvilket bestyrelsen finder er for tæt på det fredede naturareal og bebyggede miljø. Teknisk Forvaltning er nu
i gang med at undersøge alternative placeringer i området.

Samarbejde med vores søsterorganisationer på Fyn
Dette mål arbejder bestyrelsen bl.a. på at nå gennem øget samarbejde med andre foreninger, som vi har
berøringsflader med. Bestyrelsen var initiativtaget til et fællesmøde for de fynske foreninger under
Landsforeningen By og Land i december 2005. Det møde var en succes. Det er blevet efterfulgt af et nyt
møde i forsommeren, hvor foreningerne mødes i Odense. Her blev foreningerne enige om at videreføre
møderne med henblik på øget erfaringsudveksling og styrke kendskabet mellem os med henblik på at
fremme den fælles sag.

Samarbejde med lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening
På bestyrelsen initiativ er der også kommet en fornuftig dialog i gang med de lokale foreninger under
Danmarks Naturfredningsforening (DN). Vi er forskellige og har forskellige interesseområder, men har også
på nogle punkter fælles interesser. Dialogen har ført til, at vi sammen med DN-Svendborg/Egebjerg har
klaget til Naturklagenævnet over en ombygning på Pilealle 213, Thurø Pilealle 213, hvor ejeren ønskede en
ombygning i det åbne land. Ønsket var et byggeri der i bestyrelsens øjne i for høj grad ville minde om et
parcelhus – hvilket ikke bør ligge i det åbne land. Fyns Amt har til dels givet Foreningen ret hvilket også
Naturklagenævnet bemærkede. Alligevel har ejeren fået lov at ombygge som ønsket, da indgrebet ikke
menes er væsentligt.

Samarbejde med andre lokale kulturelle foreninger og institutioner
Bestyrelsen er endvidere stærkt involveret i et samarbejde med en lang række kulturelle foreninger og
offentlige institutioner i Svendborg. Det sker i forbindelse med Bygningskulturens Dag i Egebjerg, Gudme
og Svendborg Kommune. Se nærmere omtale af dette arrangement i vedlagte brochure for Videncenter for
Fysisk Kulturarv, VIFKA. Vi håber mange medlemmer vil deltage i dette arrangement, som bl.a. giver
adgang til Broholm Gods. Bestyrelsesmedlem Jess Heine Andersen viser rundt både på Broholm Gods og
Skjoldmose Gods. Mød op!

Deltag i nye studiegrupper
Bestyrelsen vil medvirke til at forbedre vores fælles vidensniveau. Vi tror at, mange af vores medlemmer har
megen viden om særlige forhold der vedrører det foreningen beskæftiger sig med. Og vi håber, at du har lyst
og ønske om at dele denne med andre medlemmer, på en uforpligtende måde. Derfor vil bestyrelsen gerne
oprette studiegrupper, hvor du og andre i fællesskab kan fordybe sig i et emner, uden at være pålagt et ansvar
eller forholde sig til andre organisatoriske eller foreningsøkonomiske forhold, som man som
bestyrelsesmedlem også skal tage sig af.
Interesserede bedes henvende sig til Formanden:
Emner kan være: Arkitekturpolitik. Havnen. Landsbyerne. Bedre Byggestik. Bygningsbevaring. Citydesign.
Lokalplaner. Eller andre emner der ligger dig på sinde.
På vegne af bestyrelsen, Rudi Rusfort Kragh

