
Referat af Borgermøde nr. 3 om Byfornyelse på Jungshoved 

Torsdag den 12. september 2019 kl. 19-21.30 på Jungshoved Skole  

42 deltagere. 

Dagsorden: 

 • Velkomst v. Lokalrådets næstformand Jørgen B Svendsen, der også er med i styregruppen for projektet. 

Alle glæder sig over at planerne nu begynder at ramme Jungshoveds muld. Alle deltagere blev inviteret 

over til landsbyhaven for at se, hvor langt den er nået. Her er fræset, anlagt stier og stenhøj. Resten af 

mødet foregik i skolens gymnastiksal. 

• Landsbyhaven:  

Arbejdsgruppen præsenterede et revideret forslag af den oprindelige plan. Arbejdsgruppen har været 

udfordret af, at en del planter og træer fra den oprindelige plan er skiftet ud med andre, da de skal opfylde 

et krav om biodiversitet i flg. ansøgningen til Trafik, Bolig og Byggestyrelsen, som har bevilget de 2 millioner 

kr. til projektet.  

Mads Laursen fra arbejdsgruppen suppleret af Jette Stauner, Vordingborg Kommune fortalte om det videre 

forløb.  

Fase 1: Stier, stenbed, pergolaer, hegn (for at beskytte mod vildtet) 

Fase 2: Plante træer, buske og stauder samt lægge forårsløg. 

Fase 3: Borde og bænke 

Se bilag fra præsentationen. 

Derefter dialog i plenum, hvor arbejdsgruppen fremførte, at de gerne ville have haft listen over 

biodiversitetsplanterne fra start. Stor applaus til arbejdsgruppen for deres arbejde indtil nu. 

Forslag om at borgerne kan bidrage med egne planter, specielt til stenbedet. 

Ønske om at der også er store planter fra begyndelsen, hvis budgettet tillader. 

Projektleder Signe Ulfeldt tager kontakt til landsbyhavegruppen for at arrangere et ekstra møde om planter 

og det videre forløb. 

 • Vejflora:  

Steen Hansen fra arbejdsgruppen fremlagde forløbet siden første præsentation. Der har været lidt 
”benspænd” i forhold til tilladelser fra vejmyndigheder. Derefter fremlagde han gruppens reviderede 
forslag, hvor der var fundet alternativer til den oprindelige plan. Se bilag fra præsentationen. 
I det videre forløb skal gruppens forslag gennemgås og der skal undersøges, hvor meget beplantning 
budgettet rækker til – det er kommunen der undersøger dette. 
Sideløbende opstarter arbejdsgruppen nu en dialog om blomsterrabatter, vej-buske/træer og æbletræer til 

selvplantning med de beboere/lodsejere, gruppens forslag berører.  

Derefter dialog i plenum, hvor man undrede sig over forskellige udmeldinger vedrørende vejtræer. 

Borgmester Mikael Smed, som deltog i mødet, vil undersøge reglerne for vejtræer, da kommunen har et 

ønske om flere af disse. 

Ønske om fast bund i rabatter for trafikanter, der kommer uden for kørebanen. 

Fortsat ønske om nedsat fartgrænse til 40km/t i Jungshoved by. 



Obs på løbende vedligehold af vejtræer, rabatter mm. Arbejdsgruppen forventer dog ikke at 

blomsterrabatter er mere krævende end græs. 

Stor applaus til arbejdsgruppen for deres nye tilgang til projektet.  

• Ny arbejdsgruppe: Indvielsesfest juni 2020  

Festen er en del af det godkendte byfornyelsesprojekt, og der er et budget til arrangementet. 

Alle beboere, alle arbejdsgrupper opfordres til at komme til startmøde torsdag d.24.oktober kl.19.00 på 

Jungshoved skole om indvielsesfest. Her er alle ideer velkomne og et udvalg nedsættes- så stort og bredt 

repræsenteret som muligt.  Hvilke aktiviteter for voksne og børn? Bespisning? Optræden? Udstillinger? 

Hvilke oplevelser? Jungshovedviser? Og meget mere……. Lise Jacobsen laver invitation til det første møde 

og udsender på maillister og lægger på hjemmesiden. 

• Kort nyt fra de øvrige arbejdsgrupper (Folkepark, Gavlmaleri, Ruter)  

Folkeparkgruppen afventer arkitekternes oplæg og projektbeskrivelse. 

Rekreative ruter- gruppen afventer enkelte svar fra lodsejere vedr. Sjællandsleden, som først bliver skiltet 

til foråret. Der arbejdes med beskrivelser til turfolder, inforskab, rutebeskrivelser til de 6 ture fra 

Jungshoved By. Borgmesteren støtter arbejdet på at forbinde Jungshoveds Panoramarute med Berlin- 

København-ruten.  August Hage fra Oremandsgaard nævner muligheden af en stiforbindelse fra Kragevig, 

så bløde trafikanter undgår noget af landevejstrafikken. 

Gavlmalerigruppen fortalte om deres intentioner med gavlmaleriet, mange seværdigheder på Jungshoved 

skal rummes, de foreslår en frise. Afventer svar fra Kunstrådet vedrørende kunstner. Elsba Hardlei fra 

Vordingborg kommune oplyser, at hun har ansøgt Statens Kunstfond om 75.000 kr. og håber på positivt 

svar inden for 2 måneder. Det vil betyde, at der er 150.000 kr. til projektet. 

Foto/dokumentation: Husk at gemme materiale om projektet til arkivet. Husk at få taget billeder. 

Herboende fotograf Susanne Øhrgaard hjælper gerne, grupperne skal selv henvende sig. 

• Om plante- og stærekassemaledag i uge 42 

På Jungshoved skole afholdes d. 17.oktober kl.14-17.00 et arrangement med gratis uddeling af æbletræer 

fra Oremandsgård, samt blomsterfrøposer  til private haver. Desuden maling af stærekasser. Vordingborg 

Kommune, Lokalrådet, vejfloragruppen og Jungshoveds børn, afholder plante- og maledagen og 

invitationerne husstandsomdeles i Jungshoved by, samt sendes ud på maillisten og lægges på 

hjemmesiden. 

• Oplæg fra Oremandsgaard om deres æbleprojekter 

August Hage fortalte om Oremandsgårds æbleprojekt med plantning af lokale æbletræer- alle med en 

spændende historie om oprindelse etc. Det er disse gamle lokale æblesorter, der uddeles til plantedagen i 

uge 42.  

Der er også bygget et destilleri til at fremstille bl.a. æblebrandy og æblegin, og alle er velkomne til indvielse 

d. 5.10 kl.14.00-17.30.  

Man kan allerede nu aflevere lokale æbler – mere end 20 kg udløser 50% rabat på en flaske æblegin eller 

brandy, mere end 50 kg belønnes med en gratis flaske æblegin. Alt kan bruges- nedfaldsæbler, stødte æble 

er ok.  Se mere på facebooksiden Oremandsgaard Gods 

Derefter var der smagsprøver på æblegin og æblebrandy- deltagerne syntes godt om smag og duft af begge 

dele. Tak til August Hage.  

Referat Lise Jacobsen 


