PROJEKT KALVEHAVE
Er et forsøgs- og udviklingsprojekt om at skabe aktivitet, by- og livskvalitet i fællesskab.
Projektet skal
 Udarbejde en kulturarvsscreening af Kalvehave, Gammel Kalvehave og Viemose til sikring af
kulturarvsmæsige bevaringsværdier. Dette sker i samarbejde med Berit Christensen fra
Museum SydøstDanmark
 Udarbejde en plan for byer med befolkningstilbagegang i samarbejde med Dansk
Byplanlaboratorium og Kommunikationsfirmaet "Tankegang"
 Udarbejde en erfaringsrapport på Landsbyplaner Østmøn
 Udarbejde en samlet erfaringsrapport
Projektet kan
 Danne en platform for fællesskab og for at skabe noget sammen
 Etablere nye byrum i samarbejde med borgerne
 Aktiver, koordinere og facilitere lokale initiativer
 Invitere til inspirerende og udviklende workshops
 Videreformidle initiativer til relevante instanser i kommunen
 Være med til at synliggøre Kalvehave bys kvaliteter

PROJEKTKONTORET

Projektkontoret ligger centralt i Cafe "Den Gule Stald" på Kalvehave Havnevej 26.
Her er det muligt for alle borgere at komme forbi til en kop kaffe og få en snak med Kommunens
medarbejder om mulighederne for at være med til at skabe udvikling, aktivitet, by- og livskvalitet i
Kalvehave.
Kontoret er Lukket

KALENDER
APRIL
Dato
28.

Arrangement
19.00-21.00

Borgermøde om Kulturarv i Viemose Forsamlingshus
Indbydelse

PROJEKTETS BAGGRUND

Vordingborg Kommune besluttede i 2013 at øge indsatsen for forskønnelse og
planlægning. "Landsbyplaner for Østmøn" blev sat i gang som et projekt, der handlede om at lave
landsbyplaner for 5 landsbyer langs Klintevejen:
Hjertebjerg, Elmelunde; Borre; Ny Borre og Magleby
Her var udfordringen en høj befolkningstilbagegang, samt tomme, forladte og forfaldne bygninger.
Planerne skulle give et bud på, hvordan vi kan håndtere det til gavn for byerne og deres beboere.
Landsbyplaner Østmøn
Indsatsen for forskønnelse og planlægning i de 5 østmønske landsbyer langs Klintevejen, blev
udformet som en strategi og en række konkrete projekter. Både strategien og projekterne har
forholdt sig til, hvad der skal ske med de arealer eller rent faktisk nye byrum, der opstår efter en
nedrivning.
- Hvordan skal ejerskabet være?
- Hvordan kan der tilføjes nye kvaliteter til landsbyerne, når noget fjernes?
- Hvordan kan vi sikre vores bevaringsværdier?
Afgørende for hele processen og planerne har været det tætte samarbejde med beboerne, således
af der er opstået en høj grad af ejerskab og lokal forankring. Dette er sket igennem etableringen af
et centralt projekthus i Borre. På månedlige møder gennemgik følgegruppen planernes aktuelle
indhold, for at sikre den lokale forankring.
Læs mere om projekt Landsbyplaner for Østmøn
I september 2014 besluttede Afdeling for Plan og Byg, på baggrund af succesen i pilotprojektet
"Landsbyplaner på Østmøn", at søge, Ministeriet for by, land og bolig forsøgs- og udviklingspulje,
om et tilsvarende projekt til Mern og Kalvehave. Mern fik ikke tilsagn, men det gjorde Kalvehave.
Projekt Kalvehave tager udgangspunkt i de gode erfaringer fra Østmøn, hvor lokalbefolkningen fra
start har været en del af processen.

DELPROJEKTER





Delprojekter kan opstå parallelt og er forankret i borgernes interesse for lokaludviklingen. De
udarbejdes af projekt-, arbejds- og interessegrupper bestående af lokale aktører og
tovholdere.
Delprojekternes ideer kan deles og drøftes på Projektkontoret i tæt samarbejde med
kommunens medarbejder.
Delprojekter med direkte relation til Landsbypuljen eller andre kommunale puljer, tages op
og faciliteres som en del af hele projektet.

FAMILIEKLUBBEN KALVEHAVE

Et resultat af ”Forsøgs- og udviklingsprojektet KALVEHAVE”
”Samvær over en kop kaffe” gør vi hver gang.
Formål: tværkulturelt samvær, samspisning, læring mellem danskere og flygtninge, fælles ture,
kontaktperson/-familier til flygtninge/danskere til fælles glæde og gavn, indføring i foreninger og
klubber, for enlige og for børnefamilier, selvfølgelig også for folk uden for Kalvehave, men
foreningen skulle jo have et navn!
Sted: Spejderhytten, Viemosegade 7B (bag forsamlingshuset) lørdage kl. 10-13
Aktiviteter: Aktiviteter som lege, spil, boldspil, bål m mad, drama for børn og voksne,
raftearbejder, syværksted, byttedage, ture, fiskeklub, mm. efter ønsker.
Kontakt: Marianne telefon 20 41 68 82

FÆLLESSKAB, LEGE, HYGGE, GRINE, HJÆLPE HINANDEN

TURISME OG CYKELTURISME
Delprojektet arbejder med udvikling af Turisme og Cykelturisme i Kalvehave og omegn.
Målet er at få udarbejdet materiale, der formidler de bedste oplevelser i området. Det skal være
nemt, tilgængeligt og overskueligt at begå sig som turist, når man ankommer til egnen.
Der arbejdes med Cykelruter, vandreruter, sejlture, naturen, infostandere, brochurer, kort, apps
og QR koder.
Arbejdsgruppen består af:




Jørgen Christensen, BroBike i Kalvehave
Annette Tenberg, Visit Sydsjælland Møn
Annika Reynheim Petersen
Vordingborg Kommune Planafdelingen
Send en mail
Telefon 60 66 79 93

Er du interesseret i at være aktiv med eller har et godt forslag, så kontakt projektet!

Se TV-indslaget ”Cykler og nye muligheder i Kalvehave

LANDSBYPULJEN

Samtidig med projektet og efterfølgende, administreres Landsbypuljen af 2 medarbejdere fra
kommunen.
"Landsbypuljen" operere med en pulje til nedrivning og tilskud til restaurering af bevaringsværdige
ejendomme i landsbyerne og på landet - altså til forskønnelse. Denne pulje, i en lidt anden form og
under byfornyelsesloven, er i 2014/15 blevet betydelig større og den øgede mængde af midler og
dermed øgede indsats, har understreget behovet for en bevidst strategi for de områder, hvor der
sættes ind.

Læs mere om Landsbypuljen

KULTURARV

Kulturarvsdelen i Landsbyplaner er en gennemgang af landsbyernes topografi, historiske
hovedtræk, byhistorie og landsbyernes dominerende træk og bygningers stilarter. Her er der taget
udgangspunkt i Møn Kulturarvsatlas og en aktuel historisk analyse af landsbyerne, som er
udarbejdet af Museum Sydøstdanmark.
Kalvehave og omegn – Havnen, broen og banen
Kalvehaveområdet i sammenhæng – kvarterer, byrum og forbindelser
Stilblade og aktuel SAVE-registrering (2013-2016)
Stilblade og aktuel SAVE-registrering (2013-2016)
Herfra linkes til al anvendt materiale samt til relevante hjemmesider som





FBB - Kulturministeriets database for fredede og bevaringsværdige bygninger
Stilblade for arkitektoniske stilarter
Kommuneplanens udpegede kulturmiljøer
Udpegede kirkeomgivelser

