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Monumentpolitikken
I forlængelse af forårets generalforsamling afholdte Foreningen et offentlig møde om byens monumenter og
kunsten i det offentlige rum. Det skete sammen med AOF, SAK og Svendborg Kommune. Arrangementet
var en succes med stor spørgelyst fra de fremmødte og engagerede politikere fra Svendborg Byråd.
Foreningen havde lavet et oplæg til en monumentpolitik og politikerne på tværs af partierne var enige om at
Svendborg bør nedsætte et monumentudvalg. Foreningen vil i efteråret sikre at man politisk arbejder videre
med disse ideer.

Svendborg Havn
Foreningen var, sammen med Sydfyns Erhvervsråd og Svendborg Kommune, arrangør af de offentlige
møder i høringsfasen vedr. Svendborg Havn i 2004. Efter høringsperioden var slut kunne bestyrelsen med
tilfredshed se, at Foreningen havde fået mange af sine ønsker opfyldt i det materiale kommuner nu arbejder
videre med. Herunder at man skulle lave en plan B for Frederiksø. Denne plan B viser sig allerede nu at være
mere aktuel end ventet, da det i slutningen af august blev oplyst at Vestas lukker ned på Frederiksø allerede i
2006, og ikke som nogle troede tidligst om ca. 25 år, når lejemålet ophørte.

Foreningen inviteres nu regelmæssigt til forskellige tematiske møder om Havnen sammen med andre
indbudte gæster. Den 18. august blev der holdt et endags seminar om Busterminalen. Den 15. september er
repræsentanter fra Foreningen igen indbudt til et møde, denne gang om placeringen af Terningen. Denne
skal flyttes fra sin nuværende placering pga. den ny vejføring mellem Nyborgvej og Dronningmaen.
Bestyrelsens forslag er, at flytte Terningen til den modsatte side af den katolske kirke, så den kommer til at
stå mellem kirken og havnen, i den grønne park der skal anlægges der. Og endelig den 21. september er
repræsentanter fra Foreningen inviteret til nok et møde, nu om de offentlige rum på Havnen.

Historiens Dag, den 22. maj 2005 på Valdemar Slot
I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening gennemførte vi et vellykket arrangement med omkring
70 fremmødte. Der var rundvisning og fortællinger på slottet og i den omgivende natur. Er der nogle af vores
medlemmer som har ideer, turforslag eller selv ønsker at give en praktisk hånd med til planlægning og
gennemførelse af sådan ture opfordres du til at henvende dig til formanden.

Præmieringsudvalget nedlagt
I løbet af sommeren besluttede et flertal af politikerne i Svendborg Byråd at nedlægge Præmieringsudvalget.
Udvalget er ansvarlige for den årlige præmiering af god arkitektur i Svendborg Kommune, og dermed en
vigtig brik i sikringen af den bygningskulturelle kvalitet i området. Foreningen, der har været repræsenteret i
udvalget siden starten i 1979, sendte en protest mod denne beslutning, men desværre uden effekt.

Præmieringen af byens huse blev igangsat af Foreningen i starten af 1970erne, og fra 1979 blev
opgaven overtaget af Kommunen. Vi kan nu med undren se, at Kommunen nedlægger dette udvalg for
øjensynligt at spare 20.000 kr. Da præmieringerne et godt pædagogisk redskab og en god mediehistorie vil
Foreningen arbejde for, at der findes en løsning, som påskønner god bygningskultur og god arkitektur også i
den ny storkommune.

Arkitekturpolitik
Nedlæggelsen af Svendborg Kommunes Præmieringsudvalg er særligt beklageligt da det sker samtidigt med
at kommunen er i gang med at udarbejde en Arkitekturpolitik. Det kan dog iagttages at dette arbejde er
trukket ud. Bestyrelsen i Foreningen har i flere år drøftet behovet for en Arkitekturpolitik og vi arbejder nu
seriøst på at komme med et udspil. Kommunens nedprioritering af Præmieringerne har skærpet vores
opmærksomhed på vigtigheden af dette arbejde. På Foreningens første åbne bestyrelsesmøde den 27.
september vil vi drøfte dette udspil – hvorfor vi håber mange medlemmer møder frem.



Bygningskulturens Dag
Foreningen er igen i år aktive i den landsdækkende kampagne ”Bygningskulturens Dag”. Den afholdes i år
den 10. og 11. september, og har temaet ”modernismen”, bygninger mellem 1915 og 1970. Svendborg har en
lang række gode eksempler på denne spændende arkitektur. Foreningen arrangere rundvisning i Svendborg
bymidte; mødested lørdag kl. 14 på Centrumpladsen. Se mere i annoncer i Fyns Amts Avis og
SvendborgPosten onsdag den 7.9.

Kommunalreformen
Foreningen er meget optaget af kommunalreformen og hvilke konsekvenser det vil give for
bygningskulturen og landskabet lokalt, når både tre kommuner skal fusioneres til en og samtidig væsentlige
opgaver (plan- og miljøområdet) overflyttes fra amterne til kommunerne.

Foreningen har i foråret afsendt høringssvar til Fyns Amts Regionsplan, der når den besluttes
ophøjet til Landsplandirektiv, hvorefter de nye storkommuner overtager et stort ansvar for den lokale
udvikling i de nye områder og landdistrikter. Efter den første høringsrunde der nu kommet et tillæg der
aktuelt er i høring. Foreningen er derfor nu i gang igen, med at afgive nok et høringssvar. Tendensen er, at
kommunerne ønsker større spillerum til nybyggeri og åbenbart ikke er klar over, eller ser bort fra, de
juridiske begrænsninger der allerede nu er i landskabsbeskyttelsen. Også i dette høringssvar vil Foreningen
trække i nødbremsen. Bestyrelsen ser med stor bekymring på hvordan kommunerne mon vil håndtere
situationen når Amterne er væk, og kontrolmyndigheden derefter vil ligge i en statslig myndighed med
adresse i København.

Foreningens formand er indbudt af Svendborg Kommune til at sidde i en tænketank, man er i
gang med at etablere og som skal komme med ideer til, hvordan den ny tekniske Forvaltning i den ny
storkommune skal indrettes. Første møde holdes 26. september.

Bosætningsstrategi for Sydfyn
10 sydfynske kommuner samt Fyns Amt er i gang med at udvikle en strategi for at fremme bosætningen i
området. Et element i dette arbejde er, at der skal laves en såkaldt Hvidbog, som kommunalbestyrelserne i
det sydfynske kommuner efterfølgende skal politisk behandle. 20 personer er udpeget til at give input til
denne Hvidbog. Foreningens formand var blandt de få udvalgte.

Formandens pointe var, at Sydfyn har nogle enestående rammer der kan blive ødelagt hvis
ikke man tænker sig gevaldigt om. Den Sydfynske natur og bygningskultur er det som både mange turister
og tilflyttere søger, men det betyder at bygningerne også skal vedligeholdes hensigtsmæssigt. Kun derved
kan herlighedsværdierne fastholdes og udvikles. Og laver man en bevidst strategi for dette kan området få sin
egen og endnu stærkere identitet. Det foreslås at der laves et videnscenter, evt. i Forskerparken, for at
understøtte og videreudvikle områdets bygningskulturelle værdi.

Bygningskulturen indeholder dybest set et større tidsmæssigt perspektiv end eksempelvis
Multi-arenaen, Film-Fyn og naturturismeprojektet, der er meget afhængige af de aktuelle økonomiske
konjunkturer og tendenser i tiden – og ingen kan garantere at disse aktiviteter også eksisterende om 10-15-30
år. Men bygningerne vil da stadig stå, og mennesker vil, forhåbentlig, stadig bo i dem. De er områdets aktiv.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Rudi Rusfort Kragh blev på årets generalforsamling valgt ind i Landsforeningens bestyrelse.

Kalender:
10.-11.september Bygningskulturens Dag; Se annoncer i dagspressen den 7. september.
27. september.
Kl. 19
Svendborg Gymnasium

Bestyrelsesmøde
ÅBENT MEDLEMSMØDE
Tema: Foreningens bud på en Arkitekturpolitik

5. december. kl. 19
Svendborg Gymnasium

Bestyrelsesmøde
ÅBENT MEDLEMSMØDE
Tema: kommunalreformen og plansystemet – hvad betyder det for os?

Alle der har e-mail opfordres til at sende os en hilsen, det vil spare foreningen for megen porto hvis vi
fremover kan udsende materialer og orienteringer elektronisk. Det kan ske til formandens e-mail.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


