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Referat fra møde i Dragør Bevaringsnævn tirsdag den 6. december 2016 kl. 17 i Lokalarkivet,
Stationsvej 5.
Alle medlemmer, på nær Ole Hansen der havde meldt forfald,
deltog i mødet.
Mødet indledtes med en byvandring med besigtigelse af prøveopsætning af nye LED-armaturer
i/ved den gamle bydel
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra
møde den 27.9.2016
________________________________
Sekretæren har ikke modtaget bemærkninger.

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser
________________________________
Ingen
3. Verserende sager

Orientering om status i følgende
sager:
3.1
Magstræde 6, ny bebyggelse.
Orientering om projekt for ny
ejer.

Orienteringen blev taget til efterretning, herunder den ændrede
anvendelse til glaspusteri i
stueetagen og en mindre projektændring i facaden mod Magstræde,
i forhold til det tidligere godkendte projekt.
Det kunne bekræftes, at projektet – i relation til de arkæologiske interesser - ER indberettet til museumsmyndighederne
(Museum Amager og Museet i Kroppedal).
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3.2
Bymandsgade 10, vinduer i udhus
og istandsættelse.
Orientering om dialog med ejer.

Orientering om, at ejers tidligere tilkendegivelse om udskiftning af vinduerne, er trukket
tilbage, og at der er fremsendt
ansøgning om dispensation begrundet i omkostningerne.
Sekretæren orienterede om forvaltningens vurdering af sagen,
med henblik på at vilkårsstille
en dispensation ved tinglysning
af deklaration om udskiftning
ved ejerskifte, - med baggrund i
tilsvarende tidligere sag.
Nævnet besluttede at udtale følgende til sagen:
Af hensyn til præcedens henstiller Nævnet til kommunen, at genvurdere om der kan anvendes mere
effektive retsmidler til at få
forholdene bragt i orden.

3.3
Skipperstræde 16, ny bebyggelse.
Orientering om dialog med ejer.
3.4
Museumsbygningen på havnen,
Orientering om Museum Amagers
renoveringsprojekt.

Til efterretning.

Til efterretning.

Under dette punkt blev der tillige orienteret om følgende sager:
3.5
Hollandsfed 10, skur/plankeværk,
Opførelse af et skur som del af
plankeværk ud mod gaden er ikke
ansøgt, men vil blive udført i
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
3.6
Dragør Badehotel, udvidelse mv.,
Orientering om den igangværende
dialog med ejer/ansøger på baggrund af sagens behandling i det
politiske udvalg BEPU.
Et lokalplanforslag er under ud-

Til efterretning.

Til efterretning.
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arbejdelse. I den efterfølgende
høring vil Bevaringsnævnet blive
inddraget.
4. Ændret gadebelysning

Mødet indledtes med en besigtigelse af prøveopsætning af LEDarmaturer på 2 lokaliteter i byen: ”parklampe” ved Vestgrønningen/Kongevejen og armatur på
træmast på Jens Eyberts Plads.
Drøftelse af den nye belysning.

Drøftelser og bemærkninger koncentrerede sig om den nye LEDlysgiver monteret i det traditionelle ”Københavner-armatur”,
som det blev oplevet på Jens Eyberts Plads.
Drøftelsen tog både udgangspunkt
i oplevelsen og færdsel i byrummet samt evt. gener ”inde i husene”.
Nævnet konkluderede sine drøftelser i følgende tilkendegivelser:
Armaturets udformning:
Lysgiver (selve LED-elementet)
bør monteres længere oppe i
skærmen, hvorved blænding formentlig kan reduceres.
Lysets farve:
Nævnet anbefaler et ”varmere
lys”.
Lysstyrken:
Lysstyrken bør dæmpes i forhold
til prøvearmaturet.
Lysets karakter:
Kan lyset gøres mere ”diffust”
og mindre blændende, fx ved montering af en ”glasskive” nederst, som på de nuværende Københavner-armaturer?
Nævnet ser gerne en justeret
prøveopsætning.
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5. Dragør Byfond

6. Eventuelt
________________________________
Axel Bendtsen (AB) foreslog, at
Bevaringsnævnet på næste møde
genoptog drøftelsen af sagen om
”Informationsfolder om byggeskik
og bevaring” fra mødet den
27.9.2016.
Formanden opfordrede til, at AB
fremsender et konkret oplæg til
denne drøftelse.
NÆSTE MØDE BLEV FASTSAT TIL
TIRSDAG DEN 28. MARTS 2017 KL.
17.
Jørgen Jensen
sekr.
8.12.2016

G:\planbyg\DBNÆVN\2016\Referat_DBN_061216_www-udgave.docx

