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Jens Tommerup 

Til: tv 2; Regionalen; sjællandske medier; næstvedbladet; Næstved Tidende 
Emne: Pressemeddelelse - Diplom 2004 - bevaringsforeningen 

Følsomhed: Fortrolig 

Til Pressen 

Jeg kan meddele, at I år tildeler Bevaringsforeningen i Næstved sit diplom 2004 til 

a. Lodals ejendom - Teatergade/Jernbanegade 
b. MR - nye ejendom - bag Irma 

Det foregår torsdag den 9. december kl. 1700 i Mr - forretningen. Hvor Mr er vært ved 
et mindre arrangement. 
Den første får prisen fordi ejerne gennem en målrettet indsats har genskabt en markant 
ejendom i Næstved. En ejendom der nu står som eksponent for de idealer og ideer som 
Jernbanegades arkitekter oprindeligt skabte. Ideer, der - i den dengang ny tids ånd 
stræbte mod himlen, hvor alle linier i bygningen peger opad imod og afsluttes ved hjælp 
af et velproportioneret tårn, der nu er blevet genskabt. 

Den anden - man kunne fristes til at kalde den Næstveds Sorte Diamant - får prisen 
fordi brugeren - MR - i samarbejde med ejerne har givet en kedelig lagerhal et helt 
nyt og lang mere spændende udtryk. Hvor de tidligere så kedelige flader nu er klædt i 
sort. De triste vægge er gennembrudt og ved aftens tide er der ofret lys på bygningen, 
så den står og skinner i nattemørket. 

Hvad der i denne forbindelse kan glæde ekstra meget er, at begge bygninger ved 
behersket skiltning har øget kvaliteten af de områder, de befinder sig i. 

I forbindelse med diplomoverrækkelsen vil Næstved Bygningsbevaringsfond overrække sin 
påskønnelse 
af de udført forbedringer. 

DIBA-bank er sponsor for diplomerne 

Håber De vil omtale arrangementerne. Vi henstiller til at dette dog tidligst sker 
torsdag d. 9. december. 

Venlig hilsen 
Jens Tommerup 
Bevaringsforeningen 

ps. i forbindelse med diplomoverrækkelsen vil Bevaringsforeningen lægge op til 
samarbejde med de alle partnere i den nye storkommune, så denne forening også vil 
kunne sætte fokus på de bevarings- og udviklingsmuligheder, der er findes i de område 
som Bevaringsforeningen ikke dækker i øjeblikket. 


