n D
 enne velbevarede facade og
skiltning vidner om, at en af byens
boghandlere engang havde til
huse her.
n I dette beboelseshus lå engang
byens symaskinefabrik.

TEMA
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n B utikken har behov for helvindue. Den moderne løsning giver præg
af en gammel forretning med respekt for bygningshistorien.

HVAD HAR VI OPNÅET?
BYogLAND-SYDFYN

har siden 1969 bl.a medvirket til:

n D
 er er større bevidsthed om betydningen af indretningen af det offentlige rum i Svendborg Kommune.
Som led i dette udgav vi i 1976 ”Registranten“,
som beskrev Svendborg midtbys bevaringsværdige
bygninger. Indsatsen bidrog til bevarelse af ældre
bygninger og udvikling i byområder, der ellers var
truet af nedrivning og gadegennembrud.
n H
 udes Pakhus og Kvæghallen er bevaret.
Det sikrede vi i 1988.
n A
 t skabe opmærksomhed på godt byggeri.
Foreningen skabte grundlaget for den nuværende
Arkitekturpris tilbage i 1970’erne, med påskønnelsen
af godt byggeri.
n F acader og skilte i Svendborg midtby virker afdæmpet, så man faktisk kan se bygningerne i bymidten og
forstå byrummet. Et resultat af vores aktive arbejde
gennem snart 20 år i bl.a. Facaderådet.
n S vendborg Rådhus, Borgerforeningen, Svendborg
Teater og Anne Hvides Gård ses nu i en sammenhæng, kaldet Svendborg Rådhusplads.
n A
 rkitekturpolitikken blev i 2008 en del af
Svendborg Kommunes indsatsområde.
n M
 onumenter og inventar i det offentlige rum bliver
drøftet, med henblik på en bedre registrering,
behandling og fremtidig tilstand.

Det
tydelige
Svendborg
Om skilte
og facader i
Svendborg midtby
Se, bemærk, erkend, hold af, respekter,
planlæg med omtanke og forstand,
pas på, bevar og forskøn

BYogLAND-SYDFYN er medlem af Landsforeningen
for Bygnings- og Landskabskultur www.byogland.dk
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Svendborg er historie, tradition, privat romantik
og finurligheder, og det skal bevares. Det gælder
midtbyen, i landsbyerne og i det åbne land.

ByogLand-Sydfyn
arbejder blandt andet for:
n At bevare og forædle kulturarven – i by og på land

HVAD GØR VI

n A
 t bevare og udvikle kvaliteterne i vore
fysiske omgivelser – i by og på land

n B Y og LAND-SYDFYN arbejder på
at skabe forståelse for foreningens
formål, i den politiske og tekniske forvaltning i Svendborg Kommune og i
offentligheden på Sydfyn i almindelighed

n A
 t vi kan opleve de forskellige karaktertræk
i vores bygningskultur
n A
 t vi kan se og forstå den enkelte bygning i sin helhed;
at bygningen f.eks. ikke er ”skåret over“ mellem en
forretning på stueniveau og beboelse på 1. sal.

n V
 i arrangerer offentlige møder; alene
eller sammen med samarbejdspartnere

n A
 t det enkelte hus indgår som en naturlig og anonym
enhed i den samlede bygningsrække

n V
 i har tæt dialog med politikere
og afdelinger i forvaltningen

n A
 t bygningernes materiale- og farvevalg respekterer
arkitektur og historie, og indgår i gadebilledets
harmoni og egenart

n V
 i er medlem af det af kommunen nedsatte
Facaderåd, der rådgiver kommunen om
skilte og facader i midtbyen

n A
 t bygningens udsmykning tilsvarende respekterer
og fremhæver midtbyens kvaliteter og herligheder
n A
 t lokalplan nr. 001.290, som fastlægger retningslinier
vedr. facader og skilte, fastholdes, håndhæves og
udbredes, og at kommunen afsætter de fornødne
ressourcer hertil
n A
 t byens arkitekter og bygningsarbejdere er bekendt
med politikken indenfor byens facader og skilte

BYogLAND-SYDFYNs formål:
Formålet er at arbejde for bevaring af arkitektonisk
og kulturhistorisk værdifulde bygninger og landskabspartier, bevaring og udvikling af bymiljøer og
karakteristiske landskaber, og i øvrigt at fremme
bygnings- og landskabskultur på Sydfyn.

n E t moderne indgangsparti har afløst den gamle indgang til apoteket
– men det historiske dørhul er bevaret som en del af husets historie.

n V
 i er medlem af Billedkunstudvalget, som
drøfter udsmykningen af det offentlige rum
Er der balance mellem
de harmoniske vinduer
på 1. sal og de forskellige
former på gadeplanet?

n D
 enne bygning på hovedstrøget i
Gerritsgade var en af de første bygninger, der blev præmieret – i 1979.

n V
 i tager løbende del i debatten,
og engagerer os aktivt, hvor der er
behov for det

n Butiksskilt, der er tilpasset huset.
n L ille byhus med en klassisk og
afdæmpet bemaling.

n A
 t lokale forret
ningsdrivende
holder selvjustits
på dette område,
således at ikke kun
lokalplanens tekst,
men også dens
ånd respekteres

n A
 t der nedsættes et uvildigt Arkitekturråd
i Svendborg Kommune, som på et bredt felt kan
rådgive og vejlede kommune og borgere

n B utikken har fået moderne
elementer, som flugter med
vinduerne på 1. sal. Butiksskiltet er
diskret og informativt.

