
 

PRÆSTØ  LOKALRÅD. 

 

Åbent møde den 7. oktober 2014, i Bio Bernhard. 
I døren blev de knap 70 deltagere budt med velkommen, og fik udleveret et rødt og et grønt kort til de 

afstemninger, der løbende blev foretaget aftenen igennem. 

Efter formanden for Lokalrådet, Henny Jørgensens velkomst, overtog Carsten Honoré styringen. Vi startede 

med at de indbudte borgere hver fortalte deres oplevelse af at bo i Præstø: 

 1) Christian Petersen fortalte om sine planer for Det Røde Pakhus. Et hus med stor værdi og mange 

overraskelser.   

2)John Kreiner der er født i Præstø, om byens forvandling når man vender tilbage efter nogle år. Fra 2000 

tusind til ca. 4000, hvoraf mange nye borgere bor her, men ikke lever med og ikke kender historien.  

3) Henriette Jensen, som repræsentant for de unge, havde været glad for at vokse op i byen, student i 

sommer, man må ved videre uddannelse flytte fra byen, omtalte de nye sportsfaciliteter i hallen, som et 

plus for især de unge.  

4) Ruth Christiansen præsenterede sin datters overvejelser for og imod at bosætte sig i Præstø. Styrkerne, 

med natur, hyggelig by, Bernhard og handelsgaden, talte for, ønskede dog f.eks. længere åbningstider om 

lørdagen.  

5) Lotte Rasmussen fortalte sit positive ”eventyr” om at falde for Præstø, og føle sig dejligt tilpas. 

6) Henrik Reiche fremlagde Hr. Broks meninger, hvor fredning, lokalråd, politikere fik en på hatten, hvilket 

affødte et godt grin.  

Herefter var det publikums tur.  

Mogens Bjerregård fortalte om Beredskabsforbundet, som er frivilligt, og nu sammenlagt for Faxe, 

Næstved, Vordingborg og Ringsted. Vi fik opklaret at beredskab skal være fremme på 15 min. på landet, og 

10 min. i byer.  Der findes HJERTESTARTERE i smøgen ved ” Røde Kors møbelforretning”, i ”SuperBest”, og 

ved ”Havnekontoret”. IDE: Førstehjælps kursus, eller ”Robust Borger” 



 

TUBÆK Å, der trænger til at træerne beskæres, så vi får kig hen ad åen. Der trænger til grødeskæring, 

kommunens opgave. IDE: skal vi have Å laug, som kontakter lodsejere, på frivillig basis, beskære træer. 

Klimatilpasningsplanen blev nævnt. 

PARKERINGSPLADSER: der er mange pladser bag ”Nordea” bygningen/Per Tyges torv. Men der mangler 

skilte der peger på disse områder, ligeledes den store plads i ”Dalen”, og om vinteren mange på havnen, 

ved roklubben. Ca. 100 pladser blev det til. Enighed om, at man sagtens kan gå til forretningerne herfra. 

Adelgade og sidegaderne, det kunne være en IDE: at give beboertilladelse, til et par af pladserne.                          

IDE: Grunden mellem den gamle station, og benzin tanken bør købes af kommunen, P. plads ind mod byen, 

gerne betaling, og rekreativt areal mod vandet. 

EFTERLYSNING: Hensyntagen i Adelgade, hvor biler ”smides” helt som det passer visse bilister.                   

IDE: Venligheds oplysning, ”Du holder faktisk ulovligt!” 

IDE: fra Farum, forretningerne siger til kunder ”Nå er du nu der igen, hvorfor flytter du ikke hertil?” VI skal 

prøve at tiltrække små virksomheder, og være meget opmærksomme på, at ”forkæle” dem vi har, også de 

store. Kedeligt at kommunen ligger så lavt i erhvervsvurdering. Borgmesteren er i gang med at undersøge 

erhvervsdrivendes mening. IDE: GRATIS BYBUS, billigere end at administrere billetter? 

FJORDGÅRDEN: kan det bruges til Vandrehjem? Hospice? Flygtningecenter? Eller skal det rives ned? 

Udsagn: det er så dårlige bygninger, at det bør rives ned. IDE: grunden kunne bruges til en Fakta butik, de 

vil gerne have mere plads, og der bor mange kunder i området. 

DIGITALT NØDSTEDTE: hvordan hjælpes, unge og ældre mødes i cafeer, samarbejd med skolerne. Det 

offentlige bør tage ansvar, det er det offentlige der pålægger opgaven. Huske der kan gives dispensation, så 

man fortsat får breve fra det offentlige.  

BYGGEGRUNDE I PRÆSTØ: sydsiden af Antonibakken blev nævnt, desuden et andet smukt område op mod 

Lundegård.  Der er brug for 2-300 borgere mere, godt hvis grundene er gjort klar. Vi skal ikke have flere små 

andelsboliger, familiegrunde /huse. Det vil være godt at disse nye borgere inddrages og engageres. 

ALTANER i Adelgade, en borger mente at man ikke måtte ændre altanerne for Facaderådet. Det blev slået 

fast, at rådet ikke bestemmer, det gør Lokalplanen, som administreres af kommunen. Rådet er vejledende. 

TUNNEL TIL FEDDET? Eller alternativt sejlrute om sommeren. CAMPINGPLADSEN, bevares men forbedres. 

HAVNEN Bådene skal på land, men bør placeres mere hensigtsmæssigt, så de ikke ødelægger udsigten fra 

spisestederne, men også for alle der går en tur og nyder fjorden. 

BØRNEHAVER DAGPLEJE, skal vi have private i forbindelse med at kommunen drosler meget langt ned? 

Bevare bygningerne, så de er der, når der kommer flere børn, måske så også bevare Fjordgården, for vi 

bliver mange flere gamle.  

Skal vi have en VÆGTER der synger om aftenen, der trænger til udskiftning af FLISER, i forbindelse med den 

aktuelle opgravning, har kommunen bevilget nye fliser, hvor brudte er taget op.  



 

CYKELSTATIVER OG FLAGSTANG ved den nye hal. 

PR FOR PRÆSTØ: mere fokus på Præst som spændende sted i sig selv, vi skal længere ud med pjecer og 

andet oplysende materiale. Ejeren af Det røde Pakhus, var blevet spurgt om TV2 måtte følge renoveringen, 

han havde henvendt sig til kommunen, om den ville være med, men fået afslag. Den 40 min. lange 

udsendelse kunne have været godt. 

Tilflyttere fra den 1.7. 2014, roste byen og den venlige modtagelse de havde oplevet. VELKOMMEN TIL 

DEM. 

Mødet sluttede med en kort orientering om Præstø Forum, som et form for netværk under Præstø 

Lokalråd, der dels kan udveksle informationer om aktiviteter og planer i Præstø, dels kan kommentere 

høringer for Lokalrådet. Præstø forum mødes fysisk 2 gange om året, nemlig første tirsdag i oktober og ved 

Lokalrådets generalforsamling 11. marts 2015. 

Deltagerne kunne derefter tilmelde sig Præstø Forum, og der var stor tilslutning fra forsamlingen, således 

at Præstø Forum nu er en realitet. En af de første opgaver for Præstø Forum bliver at finde en 

hensigtsmæssig organisering af aktiviteterne. 

 

Afstemningerne  

EMNE JA  NEJ 

Skal vi have et ”PRÆSTØ FORUM”? 52 3 

Er det planerne for ”DET RØDE PAKHUS” gode? 48 2 

Skal vi have nye bygninger til ”UNGDOMSKLUBBEN” 34 6 

Skal vi have længere ÅBNINGSTID om lørdagen? 42 2 

Flere PARKERINGSPLADSER?   

BOPÆLSPARKERING? 31 6 

Skal vi tiltrække flere VIRKSOMHEDER? 34 2 

GRATIS BYBUS? 14 7 

VÆGTER, BYPEDEL? 15 15 

PRÆSTØ FORUM    

 

 


