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Ole Visti nu æresmedlem af foreningen 
På forårets generalforsamling indstillede en samlet bestyrelse Ole 
Visti Pedersen til Æresmedlem af foreningen. Motivationen var, at 
Ole gennem næsten 30 år i bestyrelsen dels har betrådt alle poster i 
bestyrelsen; formand, næstformand, sekretær, kasserer, samt på 
foreningens vegne siddet i mange kommunale udvalg og tillidsposter. 
Dels haft et meget stort engagement i foreningens sag i øvrigt. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig indstillingen.  
Ole Visti er det 3. Æresmedlem af foreningen. 
 
Arkitekturråd 
På initiativ af foreningen besluttede Byrådet i september at der skal 
nedsættes et Arkitekturråd, som skal sammensættes af primært fagkyndige folk. Arkitekturrådet 
skal arbejde for at fremme kommunens Arkitekturpolitik, og være et rådgivende organ overfor 
Byrådet og Forvaltningerne. Rådets virke vil følge Byrådsperioden, hvorfor det først træder i 
funktion fra d. 1.1.2014.  
 
Kullinggade 6a 
Det lille fredede bindingsværkshus i Kullinggade 6a 
fremstår i en stadig mere forfærdelig tilstand. Ingen kan 
være tjent med disse forhold. Men ejeren har 
tilsyneladende ingen penge at sætte det i stand for. Ejeren 
har tidligere ønsket at få det revet ned, hvilket er blevet 
afvist af myndighederne (Kulturstyrelsen). Nu ønsker 
ejeren at få fredningen ophævet hvilket myndighederne 
overvejer. By og Land-Sydfyn ønsker at fredningen 
opretholdes, så der ikke skabes præcedens. Sammen med 
Svendborg Museum følger bestyrelsen sagen nøje
 
Havnen – ny folder ”Det maritime Svendborg” 
Byrådet har truffet beslutning om Den Maritime Byhavn. Kommunen skal i nærmeste fremtid i 
gang med at planlægge en plan for realiseringen af denne havneudvikling. Bestyrelsen ønsker 
fortsat at kommunen får lavet en Masterplan for havnen, så man har en samlet ide for havnens 
udvikling. Som led i havnedebatten lavede bestyrelsen en temafolder; ”Det Maritime Svendborg”, 
som er vedlagt dette Nyhedsbrev. 
 
Bymidten 
Bymidten har været forsømt i mange år, men nu arbejder Kommunen på at få løftet dette vigtige 
område, og få skabt bedre sammenhæng mellem Krøyers Have, Ramsherred, Torvet, Lilletorv, 
Møllergade samt en ny forbindelse mellem Møllergade og Toldbodvej. Man ønsker at få skabt et 
mangfoldigt og bæredygtigt forløb med nye fodgængerforbindelser, aktivitetsformer og 
trafikløsninger. Bestyrelsen vil nøje følge dette projekt, herunder især hvordan overgangen mellem 
bymidten og havnen etableres, så det ikke opleves som to selvstændige områder, men netop som et 
samlet hele. 
 



Solceller 
Solceller har fyldt meget i medierne i dette efterår, primært 
af de privatøkonomiske grunde, hvor solcelleejerne kan 
opnå fordelagtige tilskudsordninger med den såkaldte 
nettoordning. Hvad der desværre ikke har fyldt så meget er 
det æstetiske, når disse anlæg monteres på bygninger og 
placeres i landskaberne.  
På bestyrelsens traditionelle bustur med politikerne og 
ledende embedsfolk, som blev gennemført i sommers, var 
temaet netop ”kulturarven og renere teknologier. 
På turen så vi på gode og dårlige eksempler i kommunen. 
Kommunen har i netop vedtaget retningslinjer for opsætning af solceller, men desværre har 
kommunen ikke besluttet særlige retningslinjer for bevaringsværdige bygninger.  
By og Land-Sydfyn vil sammen med Landsforeningen By og Land arbejde for at de 
bevaringsværdige bygninger også sikres mod opsætning– fx ved at anbefale fællesanlæg, som 
folketingspolitikerne netop har besluttet skal kunne etableres. 
 
Foto af bevaringsværdige bygninger i Svendborg i 2013 
Foreningen har længe ønsket at få fotodokumenteret de bevaringsværdige bygninger i midtbyen. 
Sidst de blev fotograferet var i forbindelse med Kommuneatlasset i 1996-98. En konkret 
henvendelse fra Landforeningen By og Land om deltagelse i et landsdækkende fotoprojekt har 
betydet at Svendborg Kommune netop har fundet de fornødne økonomiske midler, så det i 
sommeren 2013 kan gennemføres. Foreningen By og Land-Sydfyn stiller fotograf til rådighed.  
 
Projektet handler om de bevaringsværdige bygninger i Svendborg Midtby. For foreningen vil det 
dels betyde, at fotodatabasen på foreningens hjemmeside, der i dag tæller fredede bygninger og 
præmierede bygninger, kan udvides med bevaringsværdige bygninger i midtbyen. Samt at 
fotoprojektet kan være et pilotprojekt til en senere opdatering af Kommuneatlasset, hvilket savnes 
meget. Er der medlemmer der ønsker at hjælpe med fotograferingen; kontakt formanden. 
 

 
FOREDRAG OG DEBAT -  KULTURMILJØER OG KULTURARVEN I SVENDBORG 

Torsdag d. 4. 4. 2013 kl. 19.30 i AOFs lokaler, Vestergade i Svendborg. 
 

Riv det bare ned! 
En aften med bygningsbevaring og bygningskultur – hvad er det for noget? 
Foreningen for Bygnings- og Landsskabskultur for Sydfyn inviterer til foredrag om 
Bygningsbevaring og Bygningskultur. Vi kikker på gode og dårlige eksempler, på bygningskultur, på 
bevaring og fornyelse med hovedvægt på Sydfyn.  
Derefter lægges op til debat om bevaringskulturen på Sydfyn med udgangspunkt i Svendborg. Hvad 
har værdi, hvad ønsker vi at sikre for eftertiden, hvad skal vi sikre og hvordan gør vi det? 
  
Formen er at Mogens Victor Andersen, bestyrelsesmedlem i By og Land-Sydfyn og leder af Center 
for Bygningsrestaurering på Syddansk Erhvervsskole indleder debatten om kulturmiljøer og kulturarv 
med eksempler på situationen i dag. 
  
Der er gratis afgang for medlemmer af Foreningen By og Land-Sydfyn.  
Kontakt formanden for at bestille billet. 
 
 
På vegne af bestyrelsen, Rudi Rusfort Kragh 
 
www.byogland-Sydfyn.dk. Følg debatten om byudvikling på www.mitsvendborg.dk  


