VORDINGBORG
KOMMUNE

Kontakt Kommunen og Facaderådet

Løse eller påmalede bogstaver fremtræder o e med stor
grafisk klarhed og lader sam dig facaden fremtræde som
en arkitektoniske helhed af murflade og vindues- og
døråbninger.

Du kan spørge Kommunen og/eller Facaderådet om:
Dine ideer vedr. dit hus, Vejledningen l skilte og facader i Vordingborg. S lblade l arkitektoniske s larter og
bevaringsværdige bygninger

Din skilteansøgning
En ansøgning l kommunen skal indeholde:
Foto af eksisterende forhold, en beskrivelse af det ansøgte skilt mht. størrelse, farve og materiale.
Illustra on af det ansøgte, der viser, hvor på facaden
skiltet skal sidde.
Du er velkommen l at tage kontakt l kommunen og få
vejledning i hvad din ansøgning skal indeholde. Du kan
også træﬀe a ale om et personligt møde på din adresse
- eller i Miljø- og Teknik i Langebæk. Du er velkommen
l at ringe eller at sende en mail.

Send din ansøgning Ɵl:
Du skal sende din ansøgning på en mail l kommunens
sekretær i Vordingborg Facaderåd, Karen Bruunsgaard kab@vordingborg.dk - Direkte tlf. nr. 55 36 24 22

Vordingborg Kommune
Postboks 200
Østergårdsstræde 1A
4772 Langebæk
Tlf. 55 36 36 36
tekpost@vordingborg.dk

www.vordingborg.dk

Eksempler på bygninger, der har facader med løst opsaƩe
bogstaver. Bogstaverne skjuler ikke bygningsdetaljer, som
et pladeskilt i mange Ɵlfælde, ville gøre.

Facadevejledning
Vordingborg

Råd og Regler for facader og skilte i Vordingborg

Skiltning

VORDINGBORG
KOMMUNE

Hvorfor har facader og skiltningen betydning i
Vordingborg centrum?
Der er i de senere år sket en renovering af området ved
Vordingborg Sta on samt området ved ”Den røde Plads”
ved Gåsetårnet. Imellem de 2 områder ligger Algade,
som er byens hovedstrøg.
Gaden er sammensat af mange forskelligartede bygningstyper og der er sket forbedringer af facaderne på nogle
af gadens mest bevaringsværdige bygninger.
For at stø e udviklingen af byens hovedstrøg, er det derfor vig gt, at der er fokus på den enkelte bygnings facade
og skiltning.
Selvom en bygning ikke er bevaringsværdig, kan det være
overraskende at erfarer, at det o e er de små detaljer
der afgør, om en facade og et skilt fremstår på den bedste mulige måde - for netop denne bygning.

Facader og Skiltning
Formålet med skiltning er, at formidle forretningens navn.
Skiltet bliver en del af bygningens facade og bør derfor lpasses facadens helhed i farve, størrelse og s l og bør ikke
dække bygningsdetaljer.
Ejers ansvar
Du har som ejer af en ejendom - eller indehaver af en
bu k - pligt l at ansøge Kommunen om ændringer af en
bygnings ydre fremtræden som: Skiltning og belysning på
facaden, udski ning af vinduer og døre, ombygning af
facaden og ændring af facadefarve, udski ning af tag og
opsætning af kviste/tagvinduer.
Nedenstående kort viser de områder i Vordingborg Centrum, hvor der er udarbejdet en Lokalplan, som kan indeholde regler for facader og skiltning. Kortet viser
Banegårdspladsen l venstre og Gåsetårnet l højre. Lokalplanerne kan findes på Kommunes hjemmeside på:
www. Vordingborg.dk - Borger - Bolig og Byggeri.

Algade er præget af mange fine udhængsskilte.
Udhængsskiltene gør det nemt for bl.a. turister at
orienterer sig. Skiltene kan være ”gammeldags” ovale
eller firkantede, begge typer kan indpasses i bymiljøet.

Ovenstående foto viser et eksempel på et udhængsskilt der i materiale, form og sƟl er Ɵlpasset
bygningens arkitektoniske detaljer.
Mindre udhængsskilte, som f.eks. laugsskilte, er o e
noget, der passer godt l gamle huse. Udhængsskiltet
kan være et klart og enkelt symbol. Hvis man vælger
at bruge udhængsskilte, må man være opmærksom
på, hvordan skiltningen kommer l at fungerer i forhold l de omgivende facader og skilte.
Generelt bør størrelsen af et udhængsskilt begrænses
l 0,25 m2. og skiltet bør maksimalt gå 1 meter ud fra
facaden. Et udhængsskilt skal som udgangspunkt
placeres mindst 2,8 meter over fortov.

