
Nyhedsbrev, august 2004
Det var med megen spænding bestyrelsen så frem til hvordan Regeringens Strukturdebat
landene. Som det ser ud netop nu bliver Svendborg, Egebjerg og Gudme samlet i en kommune,
med Svendborg by som ”forvaltningscentrum”. Det betyder, at den ny storkommune svarer til
Foreningens virkeområde, og det skulle alt andet lige være en fordel for Foreningen. Men det
skal samtidig ingen hemmelighed være, at bestyrelsen ikke er begejstret for den opgavefordeling
Regeringen og Dansk Folkeparti nåede frem til. Især at den tilsynsførende myndighed indenfor
planområdet med kommunernes forvaltning falder bort. Hvis forslaget føres ud i livet som det er
tænkt bliver der en stor opgave for Foreningen når den nye struktur er på plads efter 2007, at
være vagthund på dette område.

I forhold til den aktuelle situation har Foreningen i 2004 indtil videre været inddraget i to
væsentlige forhold.

Svendborg Havn
Foreningen havde en meget aktiv rolle i den offentlige høringsrunde omkring en lokalplan for
Svendborg Havn, idet Foreningen var medarrangør af høringsrunden sammen med Sydfyns

Bygningskulturens Dag; Tema Herregårde: lørdag d. 11. september 2004

I lighed med de forrige år deltager Foreningen også i år i Bygningskulturens Dag, om end på
en anden måde end normalt. Vi har valgt at foretage en udflugt til Vestfyn og besøge
Hagenskov Slot. Her har vores søsterorganisation på Vestfyn, FBL Assens, arrangeret en
spændende dag med en håndfuld kompetente foredragsholdere, der vil fortælle om
Havenskov Slots historie, Slots- og herregårdsanlæg, kulturlandskabet rundt om slottet samt
om statshusmandsbrugene. Herefter mulighed for bl.a. hestevognskørsel i landskabet med
besigtigelse af bygningerne.

Der vil være fælleskørsel i private biler fra p-pladsen på Svendborg Gymnasium kl. 9.30.
Arr. i Hagenskov starter kl. 10,45 til omk. kl. 16.30.
Forventet ankomst i Svendborg omk. kl. 17.30.
Entre på Hagenskov; 50 kr pr. person.

Litteratur om Hagenskov i Tidsskriftet By og Land.
Nr. 52: Oktober 2001: ”Folkets Kulturmiljø” af Britta Schall Holberg
Nr. 57: December 2002: ”En boligressource på Landet” af Britta Schall Holberg.

Tilmelding til fælleskørsel senest den 9.9. til Rudi på 62 24 48 98, el. pr. mail.



Erhvervsråd. I alt fem møder og en workshop blev afholdt i løbet af foråret, i hvert møde deltog
mere end 100 engagerede borgere. I forlængelse af dette fremsendte Foreningen sine principielle
synspunkter for havnens fremtidige indretning. Før sommer diskuterede Svendborg Byråd hvad
det ønsker – og udfra de meldinger der er sluppet ud ligger det ligger meget indenfor de ønsker
Foreningen har. Næste offentlige høringsrunde kommer i efteråret 2004. Og her vil Foreningen
også deltage aktivt i debatten.

Bevarende lokalplan for Troense i Svendborg Kommune og Krovej i Vester Skerninge
Efter generalforsamlingen var der ved arkitekt Robert Mogensen fra Sven Allan Jensens
Tegnestue foredrag og debat om bevarende lokalplaner. Vi fik et spændende og nuancerede
indblik i de overvejelser der ligger omkring arbejdet med sådan planer – herunder
borgerinddragelsen og den svære øvelse med at vinde accept hos beboerne for sådan tiltag.

Kort tid efter generalforsamlingen igangsatte Svendborg Kommune arbejdet med en revision af
den bevarende lokalplan for Troense, som er fra 1976. Foreningen blev indbudt som ekstern
partner i dette forarbejde, hvilket vi har taget i mod, hvor efter vi har deltaget i et konstruktivt og
frugtbart møde på Teknisk Forvaltning. Formålet er at præcisere og klargøre principperne i
lokalplanen for Troense, så områdets særlige bygningskulturelle og haveæstetiske karakterer
bevares. I løbet af efteråret 2004 forventes dette arbejde afsluttet med en vedtagelse af den nye
bevaringsplan.

Også i Egebjerg Kommune har man besluttet at Krovej i Vester Skerninge skal have en
bevarende lokalplan. Det er et vedvarende beboerpres der ligger bag dette ønske som
kommunalbestyrelsen nu støtter op om. Arbejdet forventes igangsat i løbet af efteråret, og planen
skal gerne godkendes omkring nytår. Foreningen er blevet forespurgt om vi vil bidrage med
vores viden – hvilket vi har takket ja til.

E-mail:
Bestyrelsen har besluttet at for at spare porto og lette postgangen vil Foreningen fremover
udsende nyhedsbreve, mødeindkaldelser mm. pr. mail, til dem som har en sådan.
Meddel venligst Foreningen din mail-adresse på mail@byogland-sydfyn.dk
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