Ejerlauget Romerhusene, Helsingor.
Romernyt februar 2011
Nr. 48
Fra formanden
Kaere alle,
2011-1 0nskes alle et oplevelsesfyldt nyt ar selvom vi nu er kommeti
I skrivende stund har solen skinnet hele dagen, men DMI har varstetfcos
slutningen af ugen. Ellers har vort faallesareal i de sidste maneder hgge
smukt vinterklaadt, mens s0en stadig er isbelagt. Mange, bade bor- ;.kaelke og sta pa ski, ligesom sk0jterne har vasret fremme pa s0en. Det
taandte lygter en af aftenerne pa s0en.
Nar der falder meget sne er der jo ogsa behov for snerydning af fonc. 5 :•;
Vintersneen har vaeret hardt ved vores snerydningsbudget med en
20.000 kr. i forhold til det budgetterede pa 30.000 kr., meddeler vor kassereden megen sne og den lange vinter pa 3 maneder sidste ar med i alt 11
harperioden 25.11.2010 til 11.1.2011 allerede budt pa 18 snerydningerafwes
entrepren0rfirma og ikke alene det, men ogsa med en 0get maengce ;"r ir ; _ e
fjernes.
Af hensyn til sikkerheden for os alle samt overholdelse af vores grundejeraraswr
bestyrelsen dette punkt h0jt, men holder selvf0lgelig 0je med omkostningeme.
S0stien blev faerdig inden efterarets arbejdsweekend, med et fint resulta:
det ogsa dyrere end budgetteret, da underlaget pa sydsiden af s0en var
forventet. Et forhold der ikke var muligt at forudsige. Da vi til uspecificere:
hensat ca. 515.000 kr. i budgettet, skal vi nok klare os igennem!
Ved julem0det dr0ftede vi revisionen af den gr0nne plan og I finder refera:e:
dette nr. af Romernyt. Det gr0nne udvalg fremlaegger resultatet til gene
maj maned i ar. Tak for et godt m0de og ogsa dejlig mad.
Bygningsudvalget har holdt m0de med Kulturarvsstyrelsens sagsbehandterfarnn
arkitekt Charlotte Iversen. M0det drejede sig blandt andet om principielle fortwfcl
vedr0rende vinduer, postkasser, k0kkenerog udvendig belysning. Forhokl, SOB
papeget ved vor sidste reviderede Bygningsvejledning. Mere om disse ting'
Bygningsudvalgets beretning i forbindelse med arets generalforsamling.
Vi skal have nye skilte med ordensregler ved indgangene til vort faellesa-ea
Bygningsudvalget arbejder med forslag og vi haber snart at kunne fe dem
Carl Plougsvej/rampen. Arbejdet erstillet i bero pa grund af vejrliget. Heteiijpr
har aandret afvandingen fra s0en uden udgifter for os og restarbejdere ~e:
Rampen afventer mulighed for at komme i jorden nar frosten har slupce: ~ ^i

Det samme gselder pr0verne i gryden, hvor der er opsat markeringspagle til jordpr0ver.
It udvalget som arbejder pa hjemmesiden arbejder sig fremad og vi glasder os til at se det
endelige resultat. Opdatering af brochuren med henblik pa ejendomsmaeglere i Helsing0r
omradet skrider ogsa fremad.
Vi glaeder os til at se jer alle til fastelavn og beskaereweekend.
Pa bestyrelsens vegne
Anette SJ0I.

Julemode 17.11.2010.
Velkomst og orientering ved formanden
Formanden b0d velkommen og orienterede kort om, at arbejdet med at g0re noget
ved vandet i Gryden er i gang. Det samme er tilfaeldet med det stnammende vand
pa Rampen, hvor to kloakmestre kommer med tilbud. Den bedste I0snings vaelges.
Afventer desuden tilladelse fra kommunen.

Det gronne udvalg fremlaegger forslag til rettelsertil Den gronne
Plan (DGP)
Formand for Det gr0nne Udvalg (DGU)Poul Kjaer Mortensen gennemgik
aendringsforslagene til DGP, som er den sidste af vejledningerne, der nu vil blive
opdateret. Sidste rettelse blev gennemf0rt i 1999, sa den tilrettede version vil blive
benaevnt S.udgave. Alle steder, hvor faellesarealet er omtalt vil det blive benasvnt
faellesarealet. Forarealer (nu faellesarealet foran husene) skal fremover slas med le
eller buskrydder. Pa faellesarealet ma der kun vaere danske arter (ref. 40 danske
arter udgivet af Skov- og Naturstyrelsen). Eneste undtagelse af laerk, som ikke kan
undvaeres bl.a. som erstatningstrae, hvis en gran rammes af rodfordaerver. Andre
arter er taget ud bl.a. vedbend og t0rst. Materialelisten er blevet revideret med
impraegnerede stolper af naletrae og mulighed for ubehandlede egestolper. Trapper
er aendret fra sveller til sten.
J0rgen J0rgensen, HDV3: Hvorfor tage vedbend ud af plantelisten? Den fungerer
godt som bunddaekke, og den kan skaeres ned, hvis den render i h0jden. Pa de
indre veje kunne vi bruge bjergfyr. De bliver maksimum 3-6 meter.
Niels Clemmensen, CPV 45 (DGU): Tages til efterretning. Med hensyn til bjergfyr
er en af begrundelserne for det nuvaerende valg, at det er oplevelsen af de r0de
stammer mod de gule mure forsvinder.
Birte Bech Jorgensen, HDV 3: Har set traeer i Botanisk Have ud mod 0ster
Voldgade med vedbend uden at der sker noget med traeerne.
Niels Clemmensen: Nu er vedbenden pillet ned. Desuden kommer det an pa
vindforholdene, om der sker noget med traeerne. Under alle omstaendigheder bliver
treeerne svaekket.
Jorgen J0rgensen: Fliser og graesarmering er tilladt. Hvorfor ikke brosten, som
nogle faktisk har i forvejen?
Jesper Vaupel, CPV 21: Bjergfyr er lavere og vil derfor ogsa give mindre skygge i
gardhaverne.
Poul Kjaer Mortensen, CPV 27: Det kunne vaere relevant for sydvendte huse pa de
indre veje.
Lisbeth Sparre Andersen, CPV 59: Konstaterede, at om traeerne er danske eller
udenlandske er ligegyldigt - bare de er langsomt voksende.
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3. Debat om udvalgte emner
a. Beskaering af store traeer
Poul Kjaer Mortensen indledte med at konstatere, at det er vigtigt at der er
harmoni mellem traaer og huse. Derfor opstar valget mellem at skulle
beskaere eller faelde. Viste pa en tegning, hvordan et trae over nogle ar kan
beskaeres til samme form blot mindre. Skal vi tage det fra sag til sag, eller
skal vi generelt sige, at beskaering er forbudt?
Peter Hansen, CPV 43: Det er vigtigt I0bende at plante nye traeer imellem
de gamle, sa de kan tager over, nar de gamle fasldes.
Christian Schnettler, BV 6: Beskarne traeer ser forfaardelige ud om vinteren.
Egetraaet for enden af HDV ved Professortrappen ser rimeligt ud. Traeet ud
for Peter Hansens vindue ser forfaerdeligt ud. Det sideskarne egetrse ved
frugthaven vil ingen savne, hvis det blev faeldet. Det er vigtigt at nuancere.
Det kan g0res, men generelt skal traeer, der er blevet for store faaldes. Hvor
laange skal man vente pa, at et beskaret traa vokser til?
Jesper Kiwi Hirtsgaard, CPV 53: Der er mange forskellige meninger. Lad
derfor DGU tage beslutningen.
Niels Clemmensen: Nogle af de naevnte traeer skal gas efter til vinter. Det er
synd at faelde et egetrae, som kan blive op til 8-900 ar. Der er masser af
muligheder for beskaering, og det 4-6 ar om at blive godt.
Poul Thorpen Teglers, CPV 31: Det beskarne egetrae for enden af HDV ved
Professortrappen har nu samme st0rrelse, som det havde inden
beskaeringen.
Peter Hansen: "Mit" egetrae skal faeldes og nyt plantes.
Formanden: DGU har behov for sa mange input som muligt, sa de kan
forvalte faallesarealet pa alles vegne.
Hans Olesen, HDV 7: Synes omradet er blevet for paent. Det er blevet en
park. De store traeer er for isolerede.
Morten Kjaer Mortensen: Nogle store traeer skal blive staende.
Mikala Drago, BV4: Det er enten/eller og bade/og. Bade beskaaring og
faaldning skal vaere muligt, og sa er det vigtigt at beboerne h0res.
J0rgen J0rgensen: Vi kan ikke vente 8-900 ar pa egetraeerne. Vi bliver n0dt
til at passe det/!0fte det. Det er vigtigt, at vi kan se murvaerket.
Christian Schnettler: Vi skal huske pa, at naturtypen er overdrevsnatur med
enkelte traeer.
Formanden foreslog, at vi nogle gange skulle ofte lidt flere penge og k0be
nogle st0rre traeer, nar vi planter.
Poul Kjaer Mortensen: Konkluderede, at dette ikke gav anledning til flere
aendringer i DGP. Men konstaterede ogsa, at der er modstridende opfattelse
om park/vildskab.
b. Traerodders forhold til asfalt
Morten Kjaer Mortensen indledte dette punkt med at forklare, at mange
fyrretraeer er plantet for taet pa vejen ved de indre veje, og det betyder, at
r0dderne 0delaegger asfalten. Men vi vil ogsa gerne kunne nyde synet af
stammerne op mod murene. Er traaer mere vaerd end asfalt?
Poul Thorpen Teglers: Asfalt er i hvert fald dyrere,
Mikala Drago: Hvorfor vaelger vi ikke grusveje i stedet for asfalt?
Morten Kjaer Mortensen: DGU har haft det i tankerne. Det er en mulighed.
Lisbeth Sparre Andersen: Der er mange huller i vejene, og det g0r det
usikkert at ga pa dem.
Formanden benyttede lejligheden til at minde om, at det er vigtigt at taande
lys i den nwke tid.
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Peter Hansen: R0dder under asfalt betyder, at traserne ikke kan holde fast i
storm vejr.
Jesper Kiwi Hirtsgaard: Hvad med at piante bjergfyr i stedet?
Hans Olesen: Er aiternativet, at vi ikke skal have traeer pa forarealet?
Formanden: Nej, de skal bare ikke plantes for taet pa vejen og maske
faeldes tidligere.
Jesper Kiwi Hirtsgaard: Problemet er, at r0dderne ogsa vokser ind under
husene.
Niels Clemmensen: Vi skal tage mange traeer vask, hvis vi vil undga det
helt. Hvis man har en t0r sokkel, er der ikke noget problem med huset. Hvis
man skaerer radderne vaek, vaslter traeerne.
Bevoksning omkring s0en (pa sobredden og i s0en)
Poul Kjaer Mortensen indledte med at sige, at s0en er attraktiv, men skal
det vaere en skovs0 eller en lavning i terraenet med vand. Vi har en regel,
som siger, at gene gar forud for herlighed, men kan den bruges her. Helt
tilbage til julem0det 2006 forhandlede DGU med beboerne ved 0stsiden af
s0en om tagr0r, og det er ikke afklaret endnu. DGP siger, at afsnit 2.15
(0stsiden af s0en) skal vaere en grassbrink med enkelte traeer og tagr0r. Mod
syd skal der ikke vasre tagnar pga. lysindfald og varme til s0en. En
afstemning vil ikke vaere fair overfor de huse, som ligger ud til s0en.
Peter Hansen: S0en er bar. Der er to klumper siv, som gror og gror, og de
kunne beskasres. Det samme var tilfaaldet pa 0stsiden, og det var en fejl.
Pia Thorup Christensen, KV 91: "Min" tj0rn skal faeldes. Min udsigt
0dela3gges, hvis den faeldes. Den er med til at give perspektiv i s0en.
Beboerne omkring s0en skal h0res.
Birte Bech-J0rgensen: Det er OK, at pilen ved baenken ved s0en er fasldet,
men s0en er blevet kedelig.
Marie 0hlers Nielsen, KV 87: S0en er blevet kedelig. En gang var den ved
at vokse til, men nu er der for lidt vaskst. Der er ingen dyreliv.
Bente Staehr, HDV 5: Bor i et af de tre huse pa s0ens 0stside. Synes ogsa
s0en ser bar ud, men plant noget lavt, som ikke begraenser udsigten. Vi
k0bte huset pga. udsigten. Vi 0nsker ikke siv som et plankevaerk ud mod
s0en.
Henning Flendt, HVD 5: Har opmalt sivene. Tidligere var der 120 m2, nu er
der 157 m2. Taenk i alternative planter
Pia Skoller, CPV 49. Nu star alle sivene ved mig.
Jesper Vaupel: Man kan ikke se s0en for egetraaer. Fjern egetras eller flyt
baank.
Poul Kjaer Mortensen: Traeet er en del af udsigten.
Alice Brink-Jensen, CPV 55: Hvis det er et fasllesareal, sa er der ikke
nogen der bestemmer mere end andre.
Poul Kjasr Mortensen: Det er mere spaandende med en s0 med siv, som
skaber bade forgrund og baggrund.
Hans Olesen praesenterede sig som en af de !!fasle". Der skal vasre forgrund.
Vi har ikke noget imod siv - vi 0nsker bare ikke en mur af siv. Lad dem
vandre.
Formanden konstaterede, at der tidligere har vasret vandrende siv. og det
burde kunne genskabes.
Niels Clemmensen: Den gang var s0en I0bet I0bsk og var mere mose end
s0. Fern ar er ikke nok til vandring.
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d. Graesslaning pa arealer mellem hus og veje (forarealer)
DGU opfordrer til at holde igen med graBsslamaskine, sa vi far et mere
homogent feellesareal (mellem hus og vej).
J0rgen Jorgensen: Det er vildt mange steder, men pa stykket mellem
Rampen og videre ned ad CPV b0r vi i respekt for naboerne have klippet
graes.
Poul Kjaer Mortensen: Der er ogsa graesrabatten. Den skal slas med
maskine - her har vi en forpligtelse, til gengaeld kan vores eget omrade vaere
vildere.
Peder Andersen: Hvem skal holde de to graesarealer ved valn0ddetraeet?
Poul Kjaer Mortensen: Det er beboerne, der selv holder arealet foran
husene. Skal Ejerlauget indk0be graestrimmere?
Formanden: Udstyr skal opbevares og vedligeholdes. Vi skal tasnke os godt
om.
Mare 0hlers Nielsen: Det er nemmere at sla graasset ugentligt end tre
gange arligt.
Poul Kjaer Mortensen: Forslaget vil blive taget med til GF,
e. Udformning af gelaender pa terraentrapper
Terraentrapper og gelaender har ikke vseret beskrevet i DGP. Flere typer af
gelasnder kan beses pa faellesarealet: Professortrappen, fra HV til s0en og
for enden af Rampen til CPV.
Marie 0hlers Nielsen: Gelaenderne star i den forkert side (skal vasre til h0jre
for trappen, nar man gar opad), og isaer gelaenderet pa trappen fra HV til
s0en er for langt fra trappen. Gelaanderet pa trappen for enden af Rampen er
pasnt.
Jesper Brink-Jensen, CPV 55: Handliste skal vasre rund - det er mest
naturligt.
Birgit Jorgensen, CPV 11: Det er vaesentligst, hvad der er bedst at holde
fast i.
Kirsten Clemmensen, CPV 45: Gelasnderet ved trappen for enden af
Rampen er ikke paent. B0r f0lge terraenet.
Birgit J0rgensen: En model med en halveret rundstok b0r pr0ves.
Svend Thomsen, KV 93: Forslog en afstemning mellem de tre modeller
blandt alle beboere.
Poul Kjaer Mortensen: Hvis der skal stemmes, sa skal modellen med en
halveret rundstok ogsa inkluderes.
Dermed sluttede debatten om opdatering af DGP.

4. Eventuelt
Jytte Johansen, HDV 11: Spurgte til den nye hjemmeside, som skulle vaare abnet i
September.
Finn Lassen, CPV 17: Svarede, at hjemmesiden varfaerdigudviklet, men at der
stadig mangier at blive fyldt indhold i. Pga. travlhed er dette endnu ikke afsluttet.
Jesper Kiwi Hirtsgaard: Opfordrede til at ga sammen om at leje et varmekamera,
sa man kan se, hvordan husene er isoleret, om der er kuldebroer etc. Det koster
omkring kr. 1.000/d0gn, men hvis flere slar sig sammen kan det gores billigere.
Kontakt Jesper senest om tre uger.
Lisbeth Sparre Andersen: Nasvnte KUAS registreringsprojekt for fredede huse og
gjorde opmaBrksom pa BYFO's arrangement pa Ledreborg den 7.december.
Finn Lassen: Sagde, at bestyrelsen var opmaarksom pa det og havde planer om at
deltage i arrangementet og lave et indlaeg i naeste RomerNyt om det.
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Poul Thorpen Teglers gjorde opmaerksom pa BYFO's nye regler for indberetning,
som er en konsekvens af, at forfald-pr-ar ordningen er blevet en del af
ligningsloven. Frist for indsendelse er 14.januar 2011.
Pia Skoller gjorde opmaerksom pa, at det ved forskudsregistrering nu er muligt at
angive, at man bor i et fredet hus.
Jorgen J0rgensen opfordrede bestyrelsen til at f0lge "Mit hus" fra PL og tage
action. Nu handler det om kommuners overdragelse af veje, som vi tidligere er st0dt
pa det omkring vandforsyningen.
Formanden sagde, at bestyrelsen er helt opmaerksom pa dette - og takkede
herefter for et godt julem0de og 0nskede alle en glaedelig jul og et godt nytar.
/Finn Lassen

Referat fra BYFO medlemsmode 7.december 2010 pa
Ledreborg Slot om frednings-gennemgangen
Godsejer John Munro b0d velkommen til Ledreborg slot.
BYFO's formand Birthe luel takkede for at medlemsm0det kunne afholdes pa Ledreborg
slot. M0det var tilrettelagt i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen (KUAS). Det er et
medlems0nske fremsat pa forrige generalforsamling for at fa indblik i, hvad
fredningsgennemgangen betyder for ejerne og de fredede bygninger. KUAS havde bedt
om at udskyde m0det, indtil man havde indh0stet erfaringer fra Kalundborg og Halsnees
kommuner. BYFO bakker op om fredningsgennemgangen og vil efterf0lgende afholde
tilsvarende m0der pa Fyn og i Jylland.
Til stede fra KUAS var kontorchef og arkitekt Mogens Morgen, som har det overordnede
ansvar for fredningsgennemgangen, Simon Ostenfeld er projektleder og Mia har staet for
den praktiske gennemf0relse i Kalundborg og Halsnaes.

Fokus pa bygningskultur, Roskilde museum 2011
Inden selve fredningsgennemgangen fortalte konstitueret museumsleder ved Roskilde
Museum Iben Jagd om museets udstillingsplaner for 2011, hvor man vil saette fokus pa
bygningskulturen. Der vil blive gennemf0rt en stor udstilling "Fra stratag til gasbeton", som
vil omhandle Roskilde omradets bygningshistorie i 500 ar.

Presentation af fredningsgennemgangen
Mogens Morgen fra KUAS fortalte om gennemgang af Danmarks fredede bygninger.
Baggrunden for projektet er, at det eksisterende fredningsgrundlag er endog meget
kortfattet. Fredningsgennemgangen og registreringen af de fredede bygninger ska! danne
grundlag for en dialog mellem KUAS og ejerne af de fredede bygninger og styrke
indsatsen overfor de fredede bygninger.
Der er 4,2 mio. bygninger i Danmark. Af dem er 100.000 bevaringsvasrdige og 9.000 er
fredede. Det svarer til ca. 0,2 % af bygningerne. Et hus er fredet, fordi det har national
betydning, og staten varetager dette gennem KUAS. Bevaringsvaerdige huse har lokal
betydning og dette varestages af kommunerne. Arligt fredes omkring 22 bygninger, fern
fredninger udvides og otte bygninger affredes.
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KUAS modtager arligt omkring 1.500 ans0gninger om bygningsarbejder pa de fredede
bygninger. KUAS disponerer over 35 mio. til bygningsrestaurering arligt.
Baggrunden for fredningsgennemgangen er en aendring af bygningsfredningsloven i 2010.
Lovasndringen bet0d desuden, at det nu er muligt at frede landskabsarkitektoniske vaarker,
ligesom det nu er blevet muligt at klage over fredningsafg0relser (indsendes til KUAS).
Fredningsgennemgangen skal beskrive de fredede bygningers basrende fredningsvaerdier.
Der er afsat 16,5 mio. til projektet. Desuden har Real Dania, KL og Foreningen for
Bygnings- og Landskabsarkitektur bidraget med midler til projektet, som dermed har et
totalbudget pa kr. 71,6 mio. Projektet skal gennemf0res i perioden 2010-2015. Projektet
kan I0bende f0lges pa KUAS hjemmeside pa adressen:
http://www.kulturarv.dk/fredede-bygninger/fredningsgennemgang/
Det er den f0rste systematiske gennemgang og registrering af de fredede bygninger i
Danmark siden den f0rste fredning blev gennemf0rt i 1918. Formalet er, at skabe
forstaelse for, hvorfor de enkelte bygninger er fredet og praecisere hvordan bygningerne
skal forvaltes. Som en del af fredningsgennemgangen tilbydes ejerne en frivillig,
vejledende handlingsplan. Handlingsplanen skal give anvisninger pa vedligeholdelse og
eventuel genskabelse af tabte fredningsvaerdier. Handlingsplanen vil primaert omhandle
den udvendige del af bygningen.
KUAS benytter begrebet "den dynamiske bygning", som betyder, at en bygning skal f0lge
med tiden. Som eksempel pa dette blev K0benhavns hovedbanegard og Bispebjerg
hospital naevnt. Fredede bygninger skal ikke vaere museer. De baerende fredningsvaerdier
skal give grundlaeggende forstaelse for vedligeholdelse og bevaring af bygningen.

Hvordan foregar fredningsgennemgangen
Simon Ostenfeld gennemgik herefter, hvordan KUAS har taenkt sig den praktiske
gennemf0relse af projektet. Fredningsgennemgangen vil blive gennemf0rt kommunevis. I
f0rste omgang med pilotprojekter i Kalundborg og Hals kommuner. Gennemgangen sker i
samarbejde med kommunen og igangsaettes med et opstartsm0de med kommunen, idet
en vigtig del er opdatering af det lokale kortgrundlag forfredningerne. Desuden vil de
kulturhistoriske museer ogsa blive inddraget i arbejdet.
Dialogen med ejerne er vigtig. Det er ikke mindst i forhold til de baerende fredningsvaerdier,
at der skal skabes grundlag for samarbejde. Projektet skal munde ud i
fredningsbeskrivelser af alle fredede bygninger i Danmark. Fredningsbeskrivelserne skal
indeholde en beskrivelse og vurdering af fredningsvaerdierne, en fotoregistrering af den
fredede bygning (som dokumentation og for at lette sagsbehandlingen) samt opdatere kort
over omfanget af fredningen.

Den praktiske fredningsgennemgang
Mia, som er restaureringsarkitekt i KUAS gennemgik herefter pa baggrund af erfaringerne
med pilotprojektet i Kalundborg og Halsnass, hvordan det praktiske arbejde med
fredningsgennemgangen vil blive gennemf0rt.
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•

F0rst vil der blive udsendt et brev til ejeren med forslag til en dato for besigtigelse af
ejendommen. Brevet vil desuden give en detaljeret forklaring pa, hvad derskal ske i
forbindelse med fredningsgennemgangen.

•

Selve bes0get vil omfatte en udvendig og indvendig gennemgang af ejendommen,
hvor der ogsa vil blive taget billeder.

•

Pa baggrund af besigtigelsen vil der blive udarbejdet et vurderingsskema indeholde
f0lgende overskrifter:
o Bygningsbeskrivelse
o Bygningshistorie
o Kilder
o Milj0maessig vasrdi
o Kulturhistorisk vaerdi
o Arkitektonisk vasrdi
o Baerende fredningsvaerdier (konklusioner)
o Anbefalinger til fredningsmaessige forbedringer

Sporgsmal
Efter denne gennemgang var der sp0rgsmal fra medlemmerne, hvor f0lgende yderligere
informationer blev praeciseret.
Baseret pa erfaringerne fra pilotprojektet vil man pa forhand udsende vurderingsskemaet
til ejerne.
Pa KUAS hjemmeside (se overfor) vil der "meget snart" blive lagt en plan for raekkef0lgen
af gennemgangen i kommunerne
Det bliver Kulturministeriet, som kommer til at afg0re klager.
KUAS haber pa, at registreringen vil betyde hurtigere sagsbehandling i forbindelse med
byggesager, bl.a. ogsa fordi de enkelte byggeprojekter forhabentligt bliver bedre.
Pilotprojekterne skal afsluttes, inden man forventer at igangsaette handlingsplaner, som
isaer kommer til at omhandle vedligeholdelse og retablering af fredningsvaerdier i forhold til
det udvendige. Handlingsplaner vil blive givet til private Ieverand0rer (tegnestuer).
Kan eller skal en ejer godkende vurderingen af en ejendom? Det er godt med dialog
omkring udformningen, men KUAS har det sidste ord.
Far ejerne en kopi af billederne? KUAS har ikke taget stilling til dette, men har noteret
0nsket.
De baerende fredningsvaerdier er en meget central del af projektet. Det er de 9.000 bedste
bygninger i Danmark, og der skal stilles store krav til kvaliteten af disse bygninger, men
bygningerne skal ogsa kunne udvikle sig. Eksempel pa dette er Amalienborg, som er I0ftet
op pa et endnu h0jere niveau
/Finn Lassen
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Udlan af redskaber - og telt.
Ejerlaugets redskaber, som opbevares i magasinet, er naturligt malrettet til og
dimensioneret for pleje af faellesarealet. Men enkelte typer redskaber kan ogsa anvendes
til den enkelte romers pleje af egen have eller faellesarealet ved huset. Motoriserede
redskaber er dog mindre egnede til udlan, men eksempelvis har flere haft glaede af Ian af
trilleb0re.
Henvendelse om Ian rettes til Det gr0nne Udvalg, bedst undertegnede ("Morten", CP 27).
I magasinet opbevares ogsa to telte, hvoraf det mindste pa 5 x 8 m kan placeres inde i en
have. Vejledning til opstilling af teltet kan gives af Jens Hovgard, BV 5.
/DgU/pkm

Udlan af "festudstyr"
Romerne har gennem tiden investeret i forskellige ting bl.a. "festudstyr" der kan lanes af
alle romere. Aftale om Ian af tingene skal aftales med Anne Sophie eller Poul Thorpen der
bor pa Carl Plougsvej 31, da de er de eneste, der har n0gle til det depot, hvor tingene
opbevares.
•
•

10 termokander til kaffe
1 termokande til te

•
•

60 sma middagstallerkner
60 kagetallerkner

•
•
•
•
•

30 r0dvinsglas
30 hvidvinsglas
20 0lglas
Ca. 20 vandglas
Ca. 20 sma glas

•
•
•
•

Ca. 80 knive
Ca. 80 gafler
Ca. 50 spiseskeer
Ca. 50 teskeer

•

6 store foliefade

•

Ca. 60 lysestager til fyrfadslys

/BenteHDVS

YouSee
I har sikkert bemaerket, at der er delt en ny kabel-tv oversigt ud, det vil sige ny og ny. Den
er faktisk fra november sidste ar. YouSee er karrig med informationerne, sa jeg opdagede
det ved et tilfaelde. Pr. 1. april barsler de, efter sigende, med mulighed for tilvalg af andre
kanaler (mindst 4) mod et fravalg af en tilsvarende masngde af de eksisterende i pakkerne.
Sa snart jeg er klogere, skal jeg nok s0rge for, at I far naermere besked.
/Poul Thorpen CP/31
9afl2
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Utzonforfuldesejl
Edition Btendals fern
Utzon-logbooksviser
mesterens sikre kurs, h0je
fartogomfattende
navigeren
af Allan de Waal

Da |0rn Utzon dede for to ar
siden, var fern sakaldte logbooks om en r»kkc af bans
varscnlligc projekter pa
plads. Sidcn 2004 redigeret
01: flut udgivct af Torsion
Blmidal, som ogs>a stod bag
Richard Wcsiort--. stu--' I M zon-rnonoi;rafi fra 200:. lorn
Utzon deSu.ip med stigc'tide
volsc. saini id i|i med at der gilt
in;! p..i r,M',5.s t>!!ilaUcodc afkivmatcriaie.
Det havd eilers i nianue
ar vxret hol dt taet ind til
\. "• "\-tjn af m stcrcnsclv.
R' er torsi og
tremmesi en overdadsg tVtrnojclsc ac bla de i. Men efterIi.tndeii stun en dcfaljerede
nysgorrighed bliver vakt D«:;a a: dykke irei iijcre nod i - baji : :. : jidig 1 bygiiiiijjstej;nuiL'erogdc ii dledo ride ski!
ser. Eller i tolo iirafierfrabyggepladscrne o af de fa-rdijie
IVrtil komnicr inspirations r-llf-r retfi't-nccbilk 1
wienie, sine stedei' med
CI/OIT. egnt" haridskrevne
konimeiit.irer. Og sa uddrag
af Blondals samtaler med
bam i.m ;A skfevne tckster at
gamle medarbejdert pa de
eiikeltt- npgiiver, bade virkoliyj-jorte og kuldsejlcdc pro-

1 mange ir var Jorn Utzon
grafisk mest kcndt for sine
genialske, grove furstorretie
tde-skitscr. Solon bag hojhube ved Snenie i Kohenbavn.
Skyforniationcrnc over et
fladt landskab. Filer de rnaerkelige vredne tkoncr over et
plateau, som .sidcn har vist
Mgat vreretagelcmenterUlet
erifainiliehus, Ogsa ollfrs inspircrcnde systemdiagrammer og fotos af gennei iiarbejdedeprincipmodeller.
Men i logbogerne kan man
folge de 'o,;-i'cn]Hi;«t'r)je faser: Orrthygg^lipe, men
prunidosi; hdndskitser ai'tllf pntcisioa som forfor mere rcgelrc-t optegning, Ofte med mange kilometer mellem de involvercde kontorcr og tcgnestuer. I
Zurich, samtidig med at mesteren fungerede som professor pa Hawaii, og den nyuddannede son som modoibygger i K0benhavn,
Men lige sii genie on lille
gruppe rnedarbeideri' i i-t
prove hygget ek-me at-hi^, >:<>f
Ut?.on ^ek1 en spadscrotur
vJt'k i faniiliens egen ,J • •
plansbolig bap skoven i Hcl3eba>k. Tonen pa tepnestucrne var venlig, men e;Tektiv,og
Ut/on koneentreret, nar ban
dukkede op med nye lekniDrilsk. Da pengcne fttev smS,
blev UUoos (A'tclige tegninger
til Bagsvaerd Kirke slet og ret
(otograferet 10 pet. necf. Darene
blev lavore af clot, men bSde lyd
og lys owrlevede i selve
kirkerummct, s4 vi i dag har et
veritabell werdensridunder.

ske ideer eller forestLUingcr
til visualisering og afpruvning i sm.i ogstore skitsc modeller. Ofte medbringende
linger med alverdensbilleder
til inspiration og medlcven natur og arkitektur eller fjer-

Anmeldelser
ne kulturers freinbringelser,
men altid milrettet efter
konkrete problemstillinger i
don foreliggendeopgave.
Addition
Derertoarkitektoniskeprin-

cipper, som trA"det ryd< ' ye
re from t lugbagerne ^ .id el
lers.1 Ut/on-htterjtuien Dei
ene er pr.vfabrikjtuon \
andet addition at fa ens ele
mentcr - som konsekvens af
prxfab. men ogsa som tunktionelt princip. Di't or n itiirligvis fiemgaet af bade pi in
cipniodeliorne fra Sidnes og
af pro|ekter 111 Kirum Bsi enter og Stlkeborg Kunhtmu
seum. Men oveialt ibouesnt
frt'mgardetaftegnmgsmarerialet, hvor langt de to principper lui ligget iremme t
Utmnsbevidsthed I forskelligedimensioner. men fortltvbende
Som rationale tor hvntige
xndringer i byggeprogiammei og denned lunktionsmonstrene. Og som mulighed (01 til sidst at bygge hilligt og i al louolt.oven i kobet i
St:urkl bevxgede toi mer
og rumdannelser. hvad der
Stadigva-k ikke er nogen industricl arkitcktonisk sclvf01gi.-. Og gentiemgilende var
visionerne ogsH baret af foreslillingen om at udvikle lige
sii rige inaterialeoverllader
som pa handv.Trksfrcm.stillede bygningcr. Eksempehis
de glatte sojle-elemunler til
parlamentet i Kuwait,
Graflk
lie konipHeerode lag af tegniisgt't ti! Uteons stare pro
jekter e) itemsfiHef fur t out puiere -.tod tU radighed. Men
deterfydi ligl.at ehiT.trkJtekten fra for.stc fa-rd Si.tr xa-ret
optaget af al udvikU' enkle
faellesgrundlag i samarbejdet med ingcniBrer og tekni-

kerc, Sa del var ikfe kirn af
a-stesiskc grunde.at nrkitektnjcdartsejdenies opi;cg licit
iiL-d i strcgrykkclseme blev
M yro I af" incslcren sclv.
Rcsultatcr er ikfce dcsfo
mindrc. at de! oversL ;
tepningsmaicruik' ogsj ur or.
Lnspircrcndc graflsk form-vjelse,
Tegningcrne til Ka;.;sva'rd
KafasMostcrgarde, karagavle oji svuugiie tagluniit'i" er
styn-t •ft'stramme fabriksmoduler 01: el system af eirkeislag. sorn gjorde det inuligt
slot .ig ret at fotografere de
fa'fdige tegninger to proccnt
iK'd, da byKgehudgcllet skilllestrarnrnes!
DurciK: blev lavere af del,
iiK-iibadi-lydoglysoverlevedc i .•>• 'Kv kirkerummct, sii vi i
dagharctveritabeltverdensvi.itindiT o;: en drilajftig
blanding ai'sakralt og s\'i,tc~
inatisk, iudk.ujteuaHiii SUTnes Kubenhavn.
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Fugle omkring os.
I forrige nummer af Romernyt angav vi, at en R0dstjert ogsa havde vist sig hos os.
Hvordan. det er I0bet i pennen, er ikke godt at vide, men det var desvaerre ikke korrekt.
Korrekt er det imidlertid, at vi siden sidst har haft bes0g af: To Spaetter (Stor Flagspaatte),
Skovskade, Halemejser, Gr0nsisken, Kvaekerfinker (fa)og en Spurveh0g, denne sidste
dog pa lidt afstand. Desuden havde vi forn0jelsen af, at studere en Musvage pa tast hold.
Den kredsede i 7-10 meters h0jde ved Professortrappen.
Og sa en fremmed fugl, nemlig et Egern, der siddende i Tj0rnen har fundet pa
at hejse mejsekuglen op, klemme den fast i en forgrening og gnaske I0s pa indholdet i
kuglen!
/Anne-Sophie og Paul Thorpen, CP31

Hunde og ordensregler.
Mange Romere har problemer med andre Romeres Hunde:
1. Hunde, der I0ber frit pa arealet, kan virke skraemmende og saetter deres
efterladenskaber til gene og irritation for mange. Det ma oph0re!
2. Hunde, der lukkes ud i gardhaven og star og g0r, er ogsa til gene.
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MikWHanssnt^Wrii; Wlltelttfnttef del
dansk*
lifldslMBs traenbig,
tersdageos i Matins
Arena, (Pollute)

Landsholdets niveau
overrasker Wilbek
Danmark har vist noget at
del beciste s pil ved ¥M, og
det kommer bag pi landstrader Ulrik Wtlbeft, der terat
havde regne! mei! medaljekampe i 2014,

HVAD SKAL MIKKEL I ROMERNYT ?
OAN5KE VM-RESULTATER
Danmark har me<) dmtagelsen i <tet
FiU'/^rend^ VM i Svenge v^rs^ T8d 119
si de 22 slutmnder
Danske placeringen
: nr. 4. 2007 bronze, 2005 nr. 13,
nr. 9,1998 nr. 9,1995 nr. 19.1993
nr, 8,1988 nr. 8,1982 nr 4.1978 nr. 4.
jr. 8,1870 r»r. 4.1967 ssrtv, 1964
nr, ?, 1981 nr, 5,1958 nr. 4,1954 nr. S,
1938 nr. 4

^llJllSv .
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Kalender
3nd
Beskaereweekend

26.-27. februar

Arbejdsweekend

7. -8. maj

^astelavn

6. marts

Generalforsamling

25. maj

• /••
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