Sakskøbing Menighedsråd
!

!!

Sakskøbing menighedsråd har følgende bemærkninger til forslag om
lokalplan 158 Sakskøbing bymidte:
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Sakskøbing menighedsråd har konstateret, at der står beskrevet i tillæg nr.
6 til kommuneplan 2013 – 2025, at der i direkte tilknytning til siloen kan
bygges op til 38 m. På side 8 i forslaget giver lokalplanen mulighed for at
gøre bygningen til et vartegn for Sakskøbing ved at give brede rammer for
udvikling. I kommentarer til havneområdet BE1 omtaler man, at siloen
skal have bredere rammer end ellers i delområdet, for at give mulighed for
at gøre bygningen til et vartegn for Sakskøbing. I kommentarer til § 6.41.1
er siloen beskrevet som et markant bygningsværk og kan gøres til et
vartegn for Sakskøbing. Det kan lade sig gøre at bygge til, men det skal
gøres med respekt for bygningen. På side 8 er der skrevet en rød overskrift:
Ny bebyggelse, og her tænker man på siloens udbygning.
Vandtårnet Saxine med det smilende ansigt er vartegnet for Sakskøbing. Vi
ønsker ikke siloen udbygget eller udstyret som et vartegn. Vi ønsker ikke
siloen forsynet med kraftige farver eller kunstværker. Vi finder det vigtigt,
at de eksisterende sigtelinier mod kirken bevares, og vi er derfor
modstandere af en udbygning af siloen.
Størstedelen af lokalplanområdet er beliggende inden for kirkeomgivelser,
nærvirkning, hvorfor kommuneplanens retningslinier vedr. denne skal
overholdes. Vi finder det vigtigt, at man værner om bymidtens
arkitektoniske værdier i sin helhed og i detaljen.
Den bevarende lokalplan har mange gode forslag, som vil være til gavn for
vor bymidte. Det afholdte borgermøde var særdeles godt planlagt og gav de
oplysninger, man havde brug for.
Sakskøbing menighedsråd ønsker, at der bliver udarbejdet en lokalplan for
havneområdet.
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Vedtaget på menighedsrådsmøde 25/6 – 2014.
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Ebbe Bressing.
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