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BYUDVIKLING: Pla-
nerne for et udvik-
lingsprojekt med 
fokus på købstadens 
historie og natur er 
på trapperne.

Af Lars Christensen

PRÆSTØ: I Vordingborg har 
man de røde løbere, men nu 
får Præstø »Den blå rute«.

En række forskellige par-
ter i byen har med Vording-
borg Kommune, Præstø Lo-
kalråd og Præstø Handel- og 
Erhvervsforening arbejdet 
på en hvidbog for byens ud-
vikling, og nu er man klar til 
at præsentere resultatet.

Blåt som vandet
Den blå rute er tænkt som 
et stisystem rundt i Præstø 
by, der dels skal binde havn 
og midtby bedre sammen 
og dels skal fremhæve både 
Præstø Fjord og Tubæk Å, 
og de mange muligheder, 
der er forbundet med vandet 
begge steder.

»Den skal være 2,5 kilo-
meter ren nydelse for børn, 
unge, ældre, familier, forel-
skede og alle vores gæster. 
Ruten er der faktisk allere-
de, men vi vil gøre den end-
nu mere indbydende – og til 
et vartegn for Præstø. Med 
rum for leg, badning, sej-
lads, motion, samvær, natur, 
kultur, arkitektur, handel, 
kunst og meget mere«, lyder 
det blandt andet i oplægget 
til den nye rute, der officielt 

bliver præsenteret i slutnin-
gen af måneden.

Skal samle byen
Hos Præstø Lokalråd glæ-
der man sig til at tage hul på 
arbejdet med den blå rute 
sammen med byens andre 
parter.

- Vi har en helt klar for-
ventning om, at det kan sam-
le byen om et fælles projekt, 
der kan være til glæde for 
både borgere, besøgende og 
handlende i byen, forklarer 
formand Klaus Lindegaard.

- Det vil være fantastisk, 
hvis vi kan få historien om 
Præstø mere frem i bevidst-
heden. Der er så mange her-
lighedsværdier, som vi skal 
udnytte endnu bedre, for-
tæller han og tilføjer, at den 

blå rute gerne skulle give et 
bedre indtryk af, at Præstø 
er en gammel ø.

- Men det er ikke kun hi-
storie. Det er også en måde 
at tænke trafikplanlæg-
ning, fartdæmpning og nye 
p-pladser ind på en ny måde, 
forklarer han.

- På en måde er meget af det 
allerede synligt. Stisyste-
met findes jo allerede, men 
det er bare ikke så gangbart 
alle steder, og vi vil også 
have tilføjet flere aktivite-
ter rundt på ruten, forkla-
rer han og roser samtidig 
kommunen for at have taget 
aktivt del i arbejdet med at 
udvikle byen.

Forpligter til samarbejde
Den blå rute er samtidig før-
ste projekt i det nye Præstø 
Byforum, som er byens nye 
partnerskab mellem Præstø 
Handel- og Erhvervsfor-
ening og Præstø Lokalråd.

- Vi har måske levet lidt 
i hver vores verden og ikke 
tænkt så meget i synergier. 
Nu forpligtiger vi os til at 
samarbejde mere, forklarer 
Klaus Lindegaard.

Handelsforeningen står 
i forvejen bag en række ak-
tiviteter året rundt, men de 
har alle det åbenlyse formål 
at lokke flere ind i byens bu-
tikker. Partnerskabet skulle 
gerne gøre det muligt at ryk-
ke væk fra det snævre fokus. 

Og det passer også Rasmus 
Evind fra Præstø Handels- 
og Erhvervsforening ganske 
fint.

- Vi glæder os til, at vi 
fremadrettet kan lave et fæl-

les fodslag for byen, og at vi 
har noget at holde hinanden 
op på og arbejde hen imod, 
forklarer Rasmus Evind.

- Forholdene for borgerne 
og for de forretningsdriven-
de er ikke modstridende. De 
to ting skal spille sammen. 
Vi har jo alle en aktie i, at det 
skal gå byen godt, forklarer 
han.  

Rasmus Evind ser også 
frem til arbejdet med den 
blå rute, der skal bringe by-
ens fortid som ø frem i lyset 
og skabe mere aktivitet ved 
Tubæk Å.

- Det er en fantastisk flot 
tur at gå rundt. Vi skal bare 
blive bedre til at fremhæve 
alt det fantastiske, man kan 
opleve undervejs, forklarer 
han.

Blå rute og byforum 
skal forene Præstø

I Vordingborg skal de røde løbere binde byen sammen. Nu lancerer man planerne for en blå rute, der skal gøre noget af det samme i Præstø. 
Med en rute forbi både havn, strand og å er der lagt vægt på vandet og derfor også den blå farve. Illustration: Sjællandske Medier 

FAKTA

■n Præstø Byforum og 
den blå rute præ-
senteres officielt 
mandag 28. januar 
fra klokken 19 til 21.

■n Lanceringen finder 
sted i Bio Bernhard. 

■n Man kan tilmelde 
sig lanceringen 
ved at skrive til 
mail-adressen 
thbr@vordingborg.
dk senest 25. januar.

»  Vi har en helt klar 
forventning om, at det 
kan samle byen om et 
fælles projekt, der kan 
være til glæde for både 
borgere, besøgende 
og handlende i byen.

Klaus Lindegaard,  
formand

Præstø Lokalråd

Debat

PRÆSTØ: Der var en hil-
sen i vores mailbox, det 
er jo altid spændende at 
se, hvad en kendt eller en 
fremmed skriver. Så jeg 
fik åbnet brevet. Det ly-
der som følger: »Meddel-
se om tilbagebetaling af 
skat for år 2018.

Kære skatteyder. Jeg 
sender denne mail for 
at annoncere:Efter den 
sidste årlige beregning 
af din finanspolitiske ak-
tivitet, vi har fastslået, 
at du er berettiget til at 
modtage en tilbagebeta-
ling af skat af :

DDK# 4 550,17 DKK
At modtage din refu-

sion, kan du udfylde og 
indsende den afgiftsgodt-
gørelse form. 

Klik her for at få adgang 
til din refundere.«

Min kone og jeg  var 
eninge om, at brevet rent 
sprogligt var meget fat-
tigt, og vores mistanke 

blev forstærket, da vi 
klikkede på det ønskede. 
Vi skulle opgive vores 
bankkonto, så de kunne 
sætte restbeløbet lige 
ind. Da var min kone 
ikke i tvivl: Kan man sæt-
te ind, kan man også tage 
ud. Så gjorde vi det, fik vi 
måske nok restskatten 
sat ind på kontoen, men 
den ville også være ble-
vet tømt.

Jeg ringede til Skat 
i Næstved og fik Hen-
ning Larsen i røret. Han 
svarede: - Vi ville aldrig 
sende sådan en besked 
på mail. Og din kone har 
helt ret. I ville kunne få 
restskatten sat ind på 
kontoten, men den ville 
også blive tømt.

Vi blev enige om at tage 
brevet fra ukendte som 
en oplevelse, og så bare 
glemme den. Oplevelse 
kostede jo ikke noget.

Sir Thyme
Jens Bjerre Tybjerg
Juulsvej 11, Præstø

Hilsen fra fremmed

VORDINGBORG: En af de mest spektakulære operaer om 
kærlighed, latter og tab kan opleves i Biografcafén, Marien-
bergvej 5, Vordingborg. Det sker søndag 13. januar klokken 
14, hvor Puccinis »La Boheme« ruller over det store lærred i 
en optagelse fra Handa Opera på Sydney Havn.

Puccinis kærlighedshistorie handler om fire venner, der 
fejrer en uforudset indtægt, da en syerske banker på døren i 
sin søgen efter et stearinlys. Forelskelsen opstår hurtigere, 
end hun kan synge »Ja, de kalder mig Mimi«. og to sæt kæ-
rester prøver at finde vej gennem kærlighed, kunst, kolde 
vintre, bitter jalousi og tomme lommer. Operaen har engel-
ske undertekster, og et resumé af handlingen udleveres ved 
køb af billet.

Storslået kærlighed på operalærred

»La Boheme« opført i spektakulære omgivelser kan søndag ses i Bio-
grafcaféen, Vordingborg. Pressefoto

BÅRSE: Bårse Husholdningsforening starter det nye år med 
et foredrag om ”Pigerne på Sprogø”. Historikeren Carsten 
Egø Nielsen er kendt for sine fortællinger om pigerne på 
Sprogø, og husholdningsforeningen har lokket ham til Bår-
se.

- Vi har hørt fra andre, at hans foredrag er meget spænden-
de og oplysende, så derfor faldt valget på det emne, fortæller 
foreningens formand Karina Fromberg.

- Der vil undervejs være kaffe og kage, mens vi via fortæl-
linger kommer år tilbage i tiden, en tid vi andre ikke kender 
så meget til, tilføjer hun Karina Fromberg. 

Det koster 100 kroner at deltage. Arrangementet foregår 
onsdag den 16. januar kl. 19 i Bårse Samlingshus, Næstved-
vej 52. 

Tilmeldingsfristen er den 13. januar, og det foregår til Ka-
rina Fromberg på telefon 28 12 56 70.

Pigerne på Sprogø


