
Jep Loft siger : Pas på kulturarven !

Torsdag d. 7. april holder Jep Loft et debat-foredrag om de gamle købstæders bymiljøer 

Den 7. april kl. 19.00 kommer Jep Loft til Rudkøbing og fortæller om hvorfor byen har fået en glad 
smiley på www.GodeByer.dk.

Smileyer for alle landets historiske bykerner kan ses på hjemmesiden: www.GodeByer.dk. Her kan
man danne sig et overblik over, hvor de bedst bevarede bymiljøer er. På hjemmesiden kan man også
læse mere om, hvordan de forskellige byer er opstået og har udviklet sig. 

Hvorfor er det så vigtigt at bevare de gamle huse, de gamle gadeforløb, de gamle torvepladser og
eventuelle havnemiljøer ? Hvorfor vil mennesker hellere bo i de historiske bymidter - eller i nærheden af
dem - end i moderne betonbyggeri ? Hvor er trygheden størst ? Hvad er det, der udgør et godt bymiljø
? Hvorfor er det en god - også økonomisk - ide at investere i bevaringen og istandsættelsen af de
gamle bymidter ? 

Med en række eksempler til inspiration eller gru, vil Jep Loft vise hvordan nogle gamle købstæder har
formået at bevare både de enkelte bevaringsværdige huse og et samlet, harmonisk bymiljø, - mens
andre har ødelagt en tidligere hyggelig bymidte med sine moderniseringer. 

Hvad bør vi gøre? Hvordan får vi de lokale politikere til at forstå, at vores gamle købstæder fortjener en
mere varsom behandling?

Bevarelse og genopretning af værdifulde bymiljøer er lige så vigtigt som bevarelse og genopretning af
naturmiljøer. Et godt bymiljø er mange penge værd for en by, - det giver trivsel, og det tiltrækker handel,
turisme og tilflyttede skatteborgere. 

Han er inviteret af Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø, som efter hans foredrag holder 
generalforsamling. Alle er velkomne til at blive, - men kun medlemmer har stemmeret.

Det foregår i Frivillighedshuset ved Rådhuset på Fredensvej 3 i Rudkøbing.


