
Lokalrådsmøde, Præstø Forum, Bio Bernhard, tirsdag den 6.10.15. 19.00 – 21.00 
22 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Henny byder velkommen. Præsentation af lokalrådet, samt vores dækningsområde. 

På dette års dialogmøde med politikerne, var der kritik af at tonen var for negativ. Hvilket kan være 

berettiget, derfor først nogle positive eksempler: 

- Byrådet har besluttet: Støberihallerne overdrages til fonden for KunsthalGLAS, hvilket hjælper til 

gennemførelse af projektet. 

Lokalrådet har ønsket den tidligere ponton bro ved stranden genetableret. Der er i 2016 bevilget 

350.000kr til dette. 

- Offentlige toiletter, planen var i høring sidste år, lokalrådet svarede og nu er der afsat midler i 

2016,hvor toilet på havnen i Præstø er i 1. pulje, ønsket fremsat af lokalrådet til budget. 

- Ny beplantning: lokalrådet søgte forskønnelsesmidler til genplantning af træer langs fjorden ved 

Springvandet, det er bevilget og er lovet gennemført slut 2015. Yderligere ansøgning til træer, er 

ikke besvaret.  

Høringssvar og henvendelser om mange emner, her et udpluk: 

- Trafikproblemer v/Rema 1000. Sept. 2013 kontakt til Kommunen. Marts 2015 møde, vedtaget, 

politiet var med, men manglede kontakt til Præstø lokalråd, man vedtog at etablere Blå cykelsti + 

forhøjning, men ville først kontakte rema1000. Forvaltningen mente at det vil blive udført i 2015. 

-  

- Bredbånd/mobil: Lokalrådet var ikke opmærksomme på problematikken med manglende 

mobildækning, og har ikke modtaget henvendelser om det. Vi er udenfor indflydelse, på stormøde 

mellem alle lokalråd og forvaltningen blev vi oplyst om, at det er regeringen der skal gøre udslaget. 

- René Sieben vil undersøge mulige tiltag + pris. Han mailer til Henny, som sender til Præstø Forum. 

-  

- Helhedsplan for Præstø: Nu troede vi lige det var godt med Lokalplanen for bymidten, samt alle de 

øvrige planer vi har givet høringssvar til, men så kom ” Helhedsplanen for Præstø”, udarbejdes af 

forvaltning, lokalrådet deltager sammen med flere andre interessenter.  Lokalrådet bidrager i høj 

grad med vores høringssvar, ud over at deltage i endnu en møderække. Der forventes borgermøde 

om planen i dette år. 

Herefter gives ordet til ”Salen” 

 

Spsg: Præstø Lokalråd dækker ikke Skibinge Sogn? 

 Nej, men der er samarbejde mellem alle lokalråd, og ved visse sager især de nærmeste (gamle Præstø 

kommune) og vi støtter hinanden. 

Spag: Saunte har restaureret Munken og Korset. De står i hans baghave under tag. Skal de stå der? 

Måske kan der laves aftale med Kommunen om at flytte dem på plads? 

Lokalrådet har været i kontakt med Saunte, men har ikke midler til at handle, sender gerne videre til 

kommunen. 

Bo Manderup: Kommunen har været positiv om at flytte, men der skal laves et godt fundament, det er 

formentlig det der mangler. 

 

HUSK: Dialogmøde den 21.1.16!! vi skal forberede forslag til mødet, så det ikke bliver lige så negativt. 



 

Spag: Den tidligere plan med Rundkørsel v/Rema 1000:  

Når resultatet af arkitektkonkurrencen er kendt, og planerne for Antonibakken er tydeligere, vil dette 

spsg.blive behandlet. 

 

Spsg: Om trafik, her var kommet henvendelser pr. mail, men yderligere indlæg fra salen: 

 

1)  Kunne Ejere af hus i bymidten, købe en parkeringsplads for kr. x, - pr. år, til en del af pladserne i og 

omkring Adelgade? 

 

2) Mangel på pladser ved Multicentret? Kunne der laves noget om benyttelse af parkeringspladser 

udenfor ”arbejdstid” 

 

3) Bus stoppested og børn ved præstø skolen er farlige? Lokalrådet har tidligere henvendt sig, og fået 

oplyst at man har truffet beslutning med skole og forældrebestyrelse. 

 

4) Indkørslen ved Røde led: Det foreslås at hastigheden nedsættes til 50 km. i timen, nu 80. Kan gøres 

enkelt ved at flytte byskiltet længere ned op til svinget fra Faksevej. Den nuværende hurtige trafik, 

gør det vanskeligt for gæster til det gamle Pottemagerværksted, nu museum. 

 

Spsg: om Mødelokale 

Der er fra mange sider beklagelser over de nye mødelokaler i Multicenteret. Samtidig er mødelokalerne 

bag Bio Bernhard, meget optagede af oplysningsforbundenes ”bevægelseshold” 

Lokalrådet har henvendt sig til Kommunen, man forsøger at finde en løsning, men der er pligt til at stille 

lokaler til rådighed for oplysningsforbundene, og der er ikke plads nok i multicenteret. 

Til møder er de 4 små rum (som kan lægges sammen) i multihallen meget ubehagelige at være i, dårlig luft, 

varmt, og der er ingen teleslynger. Og de kan slat ikke rumme 100 til 150 mennesker, som den gamle Sports 

Hals cafeteria. Der er dårlige forhold for at høre, og der er ikke teleslynger. 

Der er mange udfordringer ved Multicenteret, det fungerer ikke.  

Besværligt at booke, fordi man også skal have pedellen til at flytte vægge og borde og bringe stole op. 

Ydermere er der ingen mulighed for ”kaffebrygning”, cafeteriet er lukket. Bo Manderup bemærker, at 

byggeriet er behæftet med så mange fejl, at det er en skandale.  Lokalpolitikerne vil gerne gøre noget ved 

det, det er under ekspedition i forvaltningen. 

Det skal bemærkes at ældreplejen ikke blev kritiseret på mødet. 

 

Forslag/opgave: ”købe” eller leje Fjernvarmecentralen, i Jomfrustræde, som vi også alle ejer. Der er plads 

til ca. 100 mennesker, køkken og toilet faciliteter.  Lokalrådet henvender sig til Fjernvarmen om muligheden. 

Fjordgården: Lokalrådet blev orienteret om evt. indflytning af flygtninge, som ikke blev til noget. Bo 

Manderup svarer at der arbejdes på at få boligbyggeri på området. Lokalrådet mener derfor ikke der er 

perspektiv i at forsøge at bruge bygningerne til mødelokaler m.m. 

 

Lokalrådet har derimod en ide om at: Campingpladsen og Ungdomsklubben kunne få glæde af ny tænkning, 

og sameksistens. I klimatilpasningsrapporten stod der at campingpladsen burde nedlægges p.g.a. 

oversvømning. Det påtalte lokalrådet, vi vil beholde campingplads i byen nær skov og strand, men foreslår 

at pladsen rykkes over mod Spangen, hvor U. klubben nu ligger. Det lille stykke lukket vej brydes op. 

Nybyggeri på ”brevduegrunden” Priesesstræde, skal rumme ny Ungdomsklub, med faciliteter der om 

sommeren kunne bruges af camping gæster, eller anden form for enkel overnatning. Desuden rumme 

mødelokaler der om dagen kan bruges af foreninger, ældresagen, O.K. m.m. med gode adgangsforhold. 



HUSK: en bedre økonomi ved sameksistens. 

Ungdomsklubben trænger i den grad til fornyelse, og det er de unges ønske at kommer tættere på by/bus, 

Engens grønne områder kunne tænkes udviklet til leg og spil. 

 

Fritid ved vandet: Der er udarbejdet meget flot ide katalog, som alle vist har kendskab om, nu starter en ny 

proces hvor der skal arbejdes for realisering af de gode tiltag. Kommunen forvaltning har taget godt imod 

projektet. 

 

By-pedel: blev der spurgt til, en ordning der findes andre steder, og som lokalrådet bestemt synes er en 

god ide. Helst med et mindre selvstændigt budget, så små reparationer alm. vedligehold kunne klares uden 

om det tunge forvaltnings system. 

Alt for mange ting er alt for tunge, men vi tror stadig på, at det er den bedste(eneste) måde at få 

indflydelse på. 

Her blev der udtalt ros til lokalrådet, og sagt at der bliver lyttet til os. 

 

Ole Ring Samlingen: Det gamle Rådhus er solgt, og der er ikke nogen ny løsning på hvor billederne kan 

ophænges. Foreløbig kan de placeres til opbevaring, ifølge fundats skal alle billeder udstilles samlet og i 

4720. Der er mere end 70 billeder. 

 

Mobildækning:  En borger fra Næbbet fortæller at der her, næsten ikke er nogen dækning. Naturlig stor 

utilfredshed hermed. Lokalrådet vil gerne fremsende klage til kommunen, men har ingen handlemuligheder. 

(se tidligere punkt) 

Bo Manderup: Problemetik alle steder. Kommunen foretager, sammen med andre kommuner, analyse af 

sagen. Med den analyse kan der lægges pres på Regeringen. Den skal være klar ”snart”. 

 

 Lokalrådet spurgte forsamlingen, om udsendelse af mails, men fik ikke entydigt svar, vi vil sortere efter 

bedste evne frem over.  

Vi holder bestyrelsesmøde hver 1. tirsdag i måneden. I Bio Bernhards Baghus, stuen kl. 19.  

 

Lokalrådets Generalforsamling: 15. marts 2016. 

 

Aktuel arbejdsopgave: Lokal Udviklings Plan.  Formål tydeliggøres og revurdering. Vores er lavet i 

overskriftsform, men nu skal den indeholde konkrete ting. 

Læs mere på hjemmesiden. Velkomne til at spørge og kommentere. 

 

20.53 afslutning og Tak for i aften! 

 

 

 

 


