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Nyhedsbrev marts 2007 
 
 
Generalforsamling 2007 
Der indkaldes hermed til den ordinære 
Generalforsamling. Den afholdes på Svendborg 
Gymnasium den 18. april 2007, kl. 19.00. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.  
 
Foreningens vedtægter kan læses på 
foreningens hjemmeside 
www.byogland-sydfyn.dk. 
 
Debatmøde om Borgerinvolvering i 
byplansprocesser 
Efter generalforsamlingen, kl. 19.30 afholder 
foreningen et debatmøde på Svendborg 
Gymnasium.  
 
Se vedlagte invitation. 
 
Medlemsfremgangen fortsætter 
Det er en stor glæde for bestyrelsen, at vi kan 
konstatere at medlemsfremgangen er fortsat ind i 
2007. Foreningen tæller nu over 115 medlemmer. 
Det betyder, siden efteråret 2005, hvor bestyrelsen 
sætte medlemshvervningskampagnen i gang, har 
foreningen nu fordoblet sit medlemstal. 
Bestyrelsen siger hermed velkommen til nye! 
 
Er der nogle der har ideer, eller ønsker at 
medvirke, til at skaffe endnu flere nye 
medlemmer, kontakt venligst formanden. 
 
Foreningens organisatoriske overvejelser 
Bestyrelsen er selvsagt glad for medlems-
fremgangen – det er vigtigt at foreningen er stor 
og voksende. Bestyrelsen har også mange ideer til 
aktiviteter, hvilket dette nyhedsbrev bl.a. vidner 
om. For at realisere ideerne kræves ressourcer, 
især menneskelige, der kan udføre opgaverne. 
Især det sidste er en udfordring som mange andre 
foreninger også kæmper med. Mange mennesker 
vil være medlemmer, men har af forskellige 
omstændigheder ikke har tid eller ressourcer til at 
lægge kræfter ind i arbejdsopgaverne. Andre vil 

gerne gøre en forskel for en sag man tror på, men 
ikke ønsker at være medlemmer af en 
organisation. 
 
Bestyrelsen har derfor drøftet, hvordan man som 
kan forening imødekomme moderne menneskers 
forskellige behov? Hvilke tiltag skal foreningen 
gøre for at få flere, og især yngre mennesker til at 
støtte sagen, aktivt eller passivt? 
  
På denne baggrund arbejder bestyrelsen nu på at 
finde en organisationsform, der både kan 
imødekomme foreningens formål, og samtidig kan 
opererer i krydsfeltet mellem borgerinteresser og 
foreningsinteresser. Altså en form, hvor man både 
er operationel i forhold til at sætte den politiske 
dagsorden, der både er teknisk og ekspert-
orienteret, og samtidig bevare og udvikle det 
folkelige grundlag. 
 
Øvelsen er ikke nem, men den er nødvendig. Og 
samtidig skal foreningen som sagt have flere 
yngre mennesker involveret og engageret i 
foreningens formål.  
 
Foreningen arbejder derfor på tre ben;  
1) foreningen er en traditionel medlemsforening, 
hvor medlemmerne støtter den gode sag med et 
kontingent.  
2) Foreningen er en ramme for ildsjæle, der 
brænder for en sag, men ikke ønsker at være 
traditionelle betalingsmedlemmer.  
3) Foreningen indgår i samarbejder med andre 
organisationer, og ad den vej får vores budskaber 
ind i andre organisationer og ud til flere 
mennesker.   
 
Som det fremgår af nyhedsbrevet er flere af de 
sager Foreningen har arbejdet på, i gang med at 
blive fremmet. Det vælger bestyrelsen at se som 
udtryk at koblingen mellem forskellige tiltag er 
lykkes. Mellem valg af strategisk indsatsområder, 
foretaget for flere år siden, kombineret med stort 
engagement og høj faglig viden, samt timing på 
det operationelle niveau i bl.a. de udvalg hvor 
foreningen er repræsenteret nu viser frugt.    
 
Bygningskulturens Dag 9. september 2006 
Traditionen tro arrangerede Foreningen en 
begivenhed på denne dag. Temaet i 2006 var 
renæssancens bygninger, og bestyrelsen valgte at 
løfte årets opgave i samarbejde med sammen med 
bl.a. Svendborg Kommune, Børne- og Unge-
Teateret, Svendborg og Omegns Museum, 
Broholm Gods, Skjoldemose Gods og Thurø 
Kirke.  
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Mere end 200 engagerede og videlystne borger og 
medlemmer var i løbet af dagen rundt i den nye 
kommune og se udvalgte bygningsværker fra 
midten af 1500-tallet; i Svendborg, Egebjerg og 
Gudme kommuner.  
 

 
Teatergruppen Borgen opførte Renæssance-spil 
på Skjoldemose Gods og Broholm Gods. 

Foto: Palle Berg 
 
Arrangørgruppen var ovenud tilfredse med 
arragementet, og bestyrelsen har fået megen ros 
for dagen og det program der var lagt. Tak til dem 
der åbnede deres hjem for os. Og tak til dem der 
deltog på dagen, og dermed støttede det store 
arbejde, der var lagt i at få et godt arrangement ud 
af denne dag! Vi håber alle fik en god oplevelsen 
– og ser frem til et nyt arrangement i 2007. 
 
Bygningskulturens Dag 8. september 2007 
Teamet i 2007 er Industrikulturens Bygninger. 
Den afholdes anden weekend i september. En 
arbejdsgruppe er allerede nedsat og er i gang med 
at undersøge mulighederne i Svendborg og 
omegn. Der arbejdes videre med de gode 
erfaringer fra 2006, at komme rundt i bus og bil, 
og se forskellige ting i det sydfynske område, der 
relatere sig til 1900-tallets industrikultur. Er der 
nogle der ønsker at deltage i planlægningen eller 
være medhjælper på selve dagen; kontakt venligst 
formanden. 
 
Arkitekturpolitikken i  
Kommuneplanen 2005-2017 
Få dage før jul modtog bestyrelsen meddelelse 
om, at Foreningens ønsker i forhold til 
Kommuneplanen 2005-2017 i stor grad var 
imødekommet. Bestyrelsen har bl.a. foreslået at 
en arkitekturpolitik for kommunen opprioriteres, 
at den både skal gælde for det offentlige og 
private byggeri, at der skal udvikles en prioriteret 
nedrivningspolitik, og at der skal nedsættes et 
Arkitekturråd, som rådgiver kommunen i disse 

sager. Realiseringen af dette vil bestyrelsen følge 
tæt i de kommende år. 
 
Foreningens høringssvar vedr. kommuneplan 
kan læses på foreningens hjemmeside. 
 
Bustur med Sammenlægningsudvalget 
og direktørgruppen i Ny-Svendborg 
Kommune 
Bestyrelsen havde, sammen med Svendborg og 
Omegns Museum, den ære og fornøjelse i 
efteråret 2006 at være arrangør og guider på en tur 
i Ny-Svendborg Kommune, for det ny Byråd og 
den ny direktørgruppe.  
 
Vi så bl.a. på kulturmiljøet i Troense, på 
herregårdslandskabet ved Broholm og 
landsbymiljøet i Stenstrup. Vi redegjorde for 
foreningens syn på de udfordringer kommunal-
reformen medførte for planarbejdet, for 
bygningsbevaringsmuligheder, udfordringerne i 
landsbyerne og kulturmiljøerne.  
 
 

 
 
Næstformand Ole Visti Petersen redegør overfor 
det ny Byråd og direktørgruppen om foreningens 
vurdering af de udfordringer der kommer for 
bygningskulturen som følge af 
kommunalreformen. 

Foto: Tina Kragh Rusfort 
 
Bestyrelsen finder busturen meget værdifuld og vi 
vurdere, at politikerne var meget interesseret i og 
lydhøre overfor de budskaber foreningen har, og 
de løsningsmodeller vi fremlage. Bestyrelsen 
finder denne type oplysningsarbejde meget 
nødvendigt, da det både er med til at nedbryde 
mulige myter og skabe er mere direkte dialog med 
politikere, som i dagligdagen ikke kan være så tæt 
på sagerne som man nogle gange godt kunne 
ønske sig. Bestyrelsen takker hermed Svendborg 
Byråd for samarbejdet og ser frem til en mulig 
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gentagelse – evt. en sejltur på sundet, for at se og 
vurdere hvordan kystlandskabet nogle steder er 
under udvikling, og det ikke altid til det bedre. 
 
Aktuelle sager 
Bestyrelsen følger aktivt med i de forskellige 
ideer der er om udvikling i Svendborg Kommune. 
Foreningen er med i forskellige arbejds- og 
borgergrupper, hvor vi giver vores meninger til 
kende og således bidrager til at påvirke processen, 
i den retning bestyrelsen finder rigtigt.  
 
Svendborg Vest 
Etableringen af en ny bydel i Svendborg Vest 
finder bestyrelsen spændende. Det drejer sig om 
800 hektar jord, der planlægges bebygget over de 
næste 30-40 år. Bestyrelsen arbejder på, at 
bebyggelsen skal være lav og tæt, indpasset i de 
naturlige forhold, og respektere naturen og den 
landsbystruktur der er området i forvejen. Bydelen 
vil blive opført med lavenergihuse, som følge af 
de nye energibestemmelser der er i bygnings-
reglementerne – men bestyrelsen er 
opmærksomme på, at det det nye byggeri også 
skal se pænt ud! Bestyrelsen har peget på, at der 
bør laves internationale arkitektkonkurrencer 
omkring den overordnede planlægning, og at en 
mulig ny motortrafikvej mellem Svendborg og 
Fåborg, syd om Hvidkilde Sø, skal tage højde for 
at Syltemar Ådal er fredet. 
 
Byfornyelsen i Stenstrup 
Bestyrelsen er meget optaget af hvordan 
landsbyerne og byggeriet i det åbne land ser ud, 
og er meget bekymret overfor det 
bygningsmæssige forfald og forslumring der 
breder sig flere steder. Derfor er det glædeligt at 
Svendborg Kommune nu går i gang med en 
byfornyelse i Stenstrup. Bestyrelsen håber at den 
model der er under udvikling i Stenstrup, kan 
anvendes til fornyelse og forskønnelse af andre 
landsbyer i Svendborg Kommune. Bestyrelsen vil 
holde kommunen fast på disse gode intentioner. 
 
Svendborg Rådhusplads 
Bestyrelsen har i lang tid været bekymret for 
hvordan Rådhuspladsen i Svendborg 
(Ramsherred) ser ud. Det er et miksmask af 
bygninger med kaotiske trafikforhold på gaden; 
det byrum er ikke værdigt som en storkommunes 
officielle ansigt. Bestyrelsen har længe 
argumenteret for, at bygningerne rundt om 
Ramsherred skulle ses i en sammenhæng og har  
anbefalet at der laves en arkitektkonkurrence for 
byrummet. Et første mål er at få ryddet pladsen 

for biler. I stedet skal der skabes aktiviteter og 
spændende oplevelser i rummet som tiltrækker 
mennesker til bymidten som understøtter og kan 
fremme handelslivet, og dermed livet mellem 
husene.  
 
Det er med stor glæde, at bestyrelsen nu oplever, 
at der i det ny byråd er politisk opbakning til dette 
synspunkt, idet der er seriøse drøftelser om at 
aflaste midtbyen for parkerede biler. Bestyrelsen 
har hertil udarbejdet et notat hvor vi anbefaler at 
der laves p-huse i Hulgade og Dronningmaen. 
Synspunkter der også er politisk interesse for. 
  
Den mulige istandsætning af Borgerforeningen 
har bestyrelsen også støttet; dels for at få rettet op 
på arkitekturen på Borgerforeningen, dels for at få 
skabt et bedre byrum i Ramsherred. Derfor gik 
bestyrelsen i efteråret 2006 skarpt i rette med en 
arkitekttegning der indeholdt en udbygning på 
Borgerforeningen som delte Ramsherred i ”to 
rum”, et op mod teateret og et ved Anne Hvides 
Gård. Det tyder nu på, at det videre arbejde med 
Borgerforeningen vil være uden denne tilbygning, 
og at man arbejder på at se Borgerforeningen, og 
dens arkitektur, i sammenhæng med sine 
omgivelser. 
 
Foreningens notat om p-pladser kan læses på 
foreningens hjemmeside. 
 
Svendborg Teater 
Foreningen rejste tilbage i 2004 fredningssag på 
Svendborg Teater. Vi håber at bygningen, efter 
den store istandsætning, der nu snart er afsluttet, 
vil blive fredet i 2007. Sagen forventes behandlet i 
Det særlige Bygningssyn i dette forår. Bygningen 
fremstår i hvert fald flot. 
 
Kullinggade 6a 
Ejeren af Kullinggade 6a har ansøgt Kommunen 
om at få bygningen nedrevet. Bygningen, der er et 
af Svendborgs ældste verdslige huse, fra 
slutningen af 1600-tallet, blev fredet for ikke så 
mange år siden. Ejeren, der også står bag 
opførelsen af den nye bio-karreen, argumentere 
med bygningens lavloftede bygningskonstruktion. 
Bestyrelsen er opmærksom på, at nedrivnings-
ansøgningen muligvis skal ses som led i et ønske 
om at få videreført biokarre-byggeriet på 
Kullingsgade. Da bygningen er fredet er 
nedrivnings-ansøgningen sendt til behandling i 
Det særlige Bygningssyn. Bestyrelsen vil følge 
denne sag tæt.  
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Kullinggade 6a                  Foto: Rudi Rusfort Kragh 
 
Reklameskilte i Svendborg 
Bestyrelsen konstaterer med stor tilfredshed at 
Svendborg Kommune, i starten af 2007, har 
politianmeldt en række butikker i Svendborg for 
ikke at overholde reglerne for reklamer. Siden 
Facaderådet blev etableret i starten af 1990erne 
har foreningens repræsentant haft fokus på at 
reklamer skal afpasses til bygningen. Et argument 
Foreningen også har skrevet ind i foreningens 
forslag til Arkitekturpolitik, og som foreningen vil 
fastholde når Kommunen begynder arbejdet med 
en arkitekturpolitik. Selv store konceptforretning-
er kan tilpasse sig lokale forhold. Der er talrige 
eksempler på, at McDonals, Fætter BR, Bilka, 
Netto etc. har bøjet af, for at være til stede lokalt.  
 
Kampen om Forhaverne 
Et emne bestyrelsen har drøftet de senere år er det 
massive angreb der foregår på forhaverne. Det 
både i villakvarterer og i landsbyernes 
hovedgader. Forhaverne ændre karakter i disse år, 
nogle nedlægges og erstattes med perlesten og 
bliver til parkeringspladser. Andre omdannes med 
statuer, portaler, lys og springvand som om 
forhaven er en park til et stort palæ, og ikke en 
forhave til et f.eks. klassisk murermesterhus. 
Ændringen af en forhave påvirker ikke kun det 
enkelte hus, men hele gadepartier og vejstrukturer, 
og det ikke altid til det bedre. 
  
Foreningen vil gerne gøre en indsats overfor 
denne udvikling og har en række ideer til hvordan 
man kan påskønne de husejere der gør en særlig 
indsats omkring bevaringen og udvikling af en 
forhave. Vi har nedsat en arbejdsgruppe og er i 
dialog men en række mulige samarbejdspartnere. 
Skulle der blandt vores medlemmer være nogle 
der synes dette lyder spændende og kender til 
planter, haver etc. og gerne vil deltage i en 
arbejdsgruppe omkring dette emne, vi gerne i 
kontakt med dig, da vi har brug for alt den 

ekspertise vi kan trække på, for at kunne løfte 
denne udfordring på en seriøs måde. 
 
Hjemmesiden 
Bestyrelsen vil gerne gøre en særlig indsats for at 
gøre foreningens hjemmeside endnu bedre. 
Bestyrelsen har en ambition om, at foreningens 
hjemmeside skal være den foretrukne på Sydfyn, 
når man interesser sig for bygnings- og 
landskabskulturelle emner. Bestyrelsen mener, at 
foreningen råder over en hjemmeside der har 
muligheden for at kunne indfri denne ambition. 
Og vi forbereder i øjeblikket en række tiltag der 
kan gøre hjemmesiden endnu bedre. Men 
bestyrelsen savner personer der er IT-kyndige og 
som har lidt tid til at bistå bestyrelsen med 
opdateringer og udviklingsmuligheder af 
hjemmesiden.    
 
Studiegruppe 
Skulle der være medlemmer der gerne vil studier 
og diskutere et eller andet emne nærmere og mere 
dybtgående sammen med andre ligesindede vil vi 
gerne høre om det. Man er velkommen til at 
kontakte formanden, som vil være behjælpelig 
med at samle og igangsætte en gruppe. Det kan 
oplyses at en kreds af personer, både medlemmer 
og ikke-medlemmer af Foreningen, netop har 
afholdt sit første møde om et emne, og har 
planlagt en møderække.  
 
 
Redaktion af nyhedsbrevet: 
Rudi Rusfort Kragh og Ole Visti Petersen 
 
 
 
 
 

 
 
Fra Renæssance-festen i Borgerforeningen som 
afslutning på Bygningskulturens Dag i 2006. 

Foto: Palle Berg 
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