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Politiker: Bådene i Præstø skal ikke 
flyttes fra havnearealerne i vinterhalvåret 
  
“Vi har bestemt ingen planer om, at bådene i Præstø skal flyttes væk fra havnen i vinterhalvåret. Det er 
praktisk, at have dem stående på havnen, og de er en vigtig indtægtskilde til kommunens havnedrift”. 
Det fastslog den radikale politiker Michael Larsen, der er formand for Vordingborg Kommunes udvalg for 
Plan og Teknik på mødet i Viemose.  
Udtalelsen kom efter, at jeg havde henledt Michael Larsens opmærksomhed på det foreløbige udkast til en 
skitse over udviklingen af Jolleområdet og gjort opmærksom på, at der ikke synes at være levnet megen 
plads til vinteropbevaring af både, fordi der er disponeret over hele området med diverse nye bygninger.  
“Jeg håber virkelig, der er plads til alle både”, tilføjede Michael Larsen. 
Det politiske udsagn er helt i tråd med Vordingborg Kommunes miljømæssige grønne linje. Hvis mange 
både skal køres væk fra havnen ad Havnevej og returnere om foråret, vil der blive en større miljømæssig 
belastning gennem Præstø af tung trafik.  
Ifølge sejlklubformand Per Vesterholms optælling, er cirka 70 både vinteropbevaret på Jollepladsen. 
Se iøvrigt det foreløbige udkast til brugen af Jollepladsen i en anden artikel her på siden.  
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Jollepladsen bliver til Foreningshavnen 
 Som det fremgår af billedet her, er Jollepladsen i det foreløbige skitseudkast disponeret med nye 
bygninger som fælleshus, værksteder og bådehal. Bemærk, at der foran Præstø Sejlklubs nye klubhus er 
placeret bygning til toiletter og omklædning samt et bygning til opbevaring. 
Arkitekterne kalder området for Foreningshavnen, og det er meningen, at hele området skal være åbent for 
alle og det eksisterende hegn om pladsen fjernes. 
Sejlklubbens formand Per Vesterholm drøftede placeringen af sejlklubbens klubhus med arkitekter og 
kommunens folk. 
“Jeg synes, det var lidt omvendt at placere toiletbygning foran vores klubhus. Det var der forståelse for fra 
arkitekternes side, og de lovede, at det ville de se på, hvordan det kunne løses, siger Per Vesterholm. 
Han peger på, at området kan bruges til parkeringspladser om sommeren. Om vinteren, når bådene er på 
land, er der ikke det store behov for P-pladser. 
Per Vesterholm gjorde også opmærksom på, at en af havnens større klubber, Præstø Bådejerklub med sine 
knap 100 medlemmer ikke figurerede i skitserne. Det vil der blive rettet op på, lovede planlæggerne.  
Læg mærke til den sorte linje. Det er sikringsmur mod højvande, og højden vil være 1,90 meter over daglig 
vandstand. De stiplede linjer illustrerer, at der skal kunne lukkes af manuelt af hvis vandet stiger.  
Til højre i billedet anes en badebro, der skal fungere som en slags dækmole. På billede nummer to nedenfor 
ses en gul buet streg tegnet i vandet, det er en dækmole, der tænkes etableret som stensætning. 
Vordingborg Kommunes folk lagde afslutningvis efter seancen i Viemose ikke skjul på, at Foreningshavnen i 
Præstø bliver noget af et puslespil at få samlet med mange forskellige foreninger, der skal dele fælles 
faciliteter, det bliver en udfordring med kørsel og parkeringspladser. 
Pladsen til vinteropbevaring af både synes også at blive et puslespil. Det var iøvrigt også et ønske fra de to 
andre havne, Stege og Vordingborg Nordhavn, at bådene kunne blive vinteropbevaret på havnen og ikke 
skulle køres væk fra havnen. 
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 Dambæks Have bliver til byrum 
 
Dambæks Have - fotoet siger det hele om fremtiden: Picnic og grillområde, bålplads, legeplads og nye stier. 
Det, som arkitekterne kalder “brygge”, er en platform med borde og bænke, hvor fladbundede småjoller, 
padlere og roere kan lægge til. Dambæks Havehus bevares, og indtil videre har Præstø Sejlklub brugsretten 
til huset. 
Iøvrigt fjernes hegnet ud til vejen, og den nye sikringsmur mod højvande - markeret med sort streg - 
trækkes længere ind på grunden mod Dambæks Havehus, så der kan etableres pladser til skråparkering af 
biler. Med den løsning bliver Dambæks Havehus ikke sikret mod højvande.  
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Havnepladsen bliver til Kulturhavnen 
 
Havnen skal være for alle. Derfor omdannes det yderste af molerne - kulmolen og molen med tankanlægget 
- til åbent og fleksibelt byrum med planter og flytbare borde og bænke.  
Det skal igen understreges, at fotoet viser et foreløbigt udkast til en skitse. Havnekontoret tænkes flyttet til 
et af pakhusene for at undgå oversvømmelse ved højvande. Sikringsmuren mod højvande er tegnet op med 
sort streg, og de sorte stiplede linier viser, hvor der fleksibelt kan lukkes af i tilfælde af højvande. 
Bemærk, at der bliver siddeplinter i sikringsmuren og integrerede plantebede langs havnekajen. 
Ud for Skipperkroen - hvor der i dag er flagstang og bænk - tænkes placeret en kulturplads med 
beplantning. Det er kommunens ønske, at disse kulturpladser på havnene skal bruges til flere aktiviteter for 
at binde by og havn bedre sammen. Samtidig er det den foreløbige plan, at selve havnepladsen lukkes af for 
trafik af biler. 
Mastekranen, der er en uundværlig installation for bådejerne, og den ekstra forstærkede platform til 
kranbilerne, der søsætter bådene og tager dem op, har endnu ikke fundet vej til skitsen.  
 
 
 

 

 
 
 


