Forår 2020
Beboerblad

Valdemars Slot hvor den offentlige vej forløber gennem porthusene. Efter en turbulent periode med
debat om trafikken, forventes nu en afbalanceret løsning, der sikrer de fredede bygninger samtidig med
at kørsel med personbiler bibeholdes. (billede: Kgl. bibliotek. 1989)

Troense Beboerforening
www.troensebeboer.dk

Resultat af fartmåling på Eskærvej
Til orientering kan oplyses at Troense Beboerforening arbejder på, at der skal ske
yderlige tiltag for at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter i Troense, bl.a. på
Eskærvej - Strandgade. For at få disse behov afdækket, har der været opsat en fartmåling
på Eskærvej/Kokbakken. Ønsket var at lave en fartmåling på vejstykket fra Strandgade
og frem til Badstuen, som har 40 km hastighedsbegrænsning og dårlige oversigtsforhold.
Men grundet vejrabattens udformning eller mangel på samme, var dette ikke muligt.
Denne blev derfor sat op ved 50 km i timen, kort før hastigheden er 40 km i timen.
Fartmåleren var opstillet i 14 dage. Alle biler blev registret med deres fart, hvilken dag og
på hvilket tidspunkt af døgnet, de passerede måleren. I alt kørte der 24.162 biler ned af
Kokbakken.
Gennemsnitshastigheden blev målt til 44 km i timen. Det lyder jo rigtigt positivt, men når
man går i dybden med målingerne, kan vi aflæse, at i alt 3521 biler kørte mere end 50 km
i timen. 240 biler kørte mere end 60 km. 110 biler kørte mere end 70 km. 2 biler kørte
mere end 80 km i timen hvoraf den ene bil, kørte denne høje hastighed kl. 16.29.
Ud fra disse data har Svendborg Kommune informeret os om, at området er sat på en
prioriteringsliste, så trafiksikkerheden forhåbentlig kan forbedres i fremtiden.

Hverdagsspisning

kl. 18.oo i Bådelaugshuset på havnen (Troense Beboerforening og Troense Bådelaug)

Onsdag, d. 22. januar
Mandag, d. 24. februar
Onsdag, d. 25. marts AFYST PGA COVID-19

Voksne kr. 80, børn kr. 40. Medbring tallerken, bestik, drikkevarer og evt. kaffe.

Bindende tilmelding tre dage før til Hotel Troense på 62225412 eller
mail@hoteltroense.dk
Betaling kan ske direkte til hotellet evt. via MobilePay på nummer: 45947

Kom og hør

Peter Hesseldahl

UDSAT PGA
COVID -19

fra Troense (redaktør for digital omstilling for Ugebrevet Mandag Morgen, og forfatter til
6 bøger, der alle fokuserer på fremtiden)
I de kommende ti år står vi overfor tre store forandringer:
- Vi skal omlægge økonomien og vores livsstil til et markant lavere CO2 udslip
- Kunstig intelligens og den digitale sammenkobling af alt og alle vil fortsætte med at
forandre vores hverdag og vores arbejdsliv
- Velfærdsstaten skal fornyes for at sikre lighed, inklusion og tillid
Aftenens foredrag ser på hvordan de tre store forandringer hænger sammen, og hvad der
kan afgøre om det bliver en positiv eller negativ udvikling
Tirsdag d. 24. marts i Sognehuset kl. 19.30

Generalforsamling
I Sognehuset

TIRSDAGPGA
d. 31. mCOVID
arts kl. 19.30-19
UDSAT

Påskearrangement for børn
den 5. april i Badstuen 15
Nærmere oplysninger på Facebook

AFLYST PGA COVID -19

Strandrensning
UDSAT
Søndag, TIL
d. 26. aD.19
pril kl. 1SEPT.
0.00
Vi mødes ved Lodshuset

Som i tidligere år indgår strandrensningen i
DN´s landsindsamling af affald, der foregår samme dag.

Lørdag d. 2. maj kl. 14 -18: Pæreskudeprojektets 25-års jubilæumsgave til beboerne i Troense.

Sejltur til Skarø med ”Helge”

kapacitet ca. 140 passagerer.
Tilmelding fra d. 1. april efter ’først-til-mølle’-princippet til Knud Helles (knudhelles@troensemail.dk)

AFLYST PGA COVID -19

Byloppemarked

Alle er velkomne til at opsætte deres egne boder.
Nærmere om arrangementet udsendes senere
LØRDAG den 6. juni

Sankt Hansbål

Midsommersang og båltale på Lodsstranden

Tirsdag d. 23. Juni – kl. 21.00

At plante et egetræ
Ifølge traditionen skulle Troenses mange egetræer langs kysten været plantet på foranledning af
Christian 4. i forbindelse med byggeriet af Valdemar Slot omkring 1640. Om historien er sand er ikke
dokumenteret, men i hvert fald viser det en bevidsthed om at højne de landskabsmæssige værdier og
forskønne området.
Nogle af de mest markante træer er fredet. Det gælder den såkaldte ”Troenseeg” på Stærodden.
Endvidere de fire ege på Egebanken ved Hulvejen, der er omfattet af en fredning fra 1921. Hertil komme
at en stor del af de øvrige træer er registreret som bevaringsværdige og kun må fældes med tilladelse af
byrådet. Ifølge lokalplanen har grundejeren pligt til at genplante med et tilsvarende træ på mindst 2
meter.
Hele vejen fra færgestedet i Vindeby gennem Troense til slottet har der førhen været allétræer. Alléen er,
som det er blevet fortolket, anlagt ”for at spænde forventningen og gøre trodsige rygge krumme”. Langs
Præstealléen og gennem Grønnegade har der også været træer, hvor man stadig har bevaret et stykke
ved Mølledammen. Troensealléen mod Vindeby, der er beskyttet af en fredning, blev i 2011 fornyet og
genplantet med 135 lindetræer, som nu er godt på vej til at vokset sig store.
I Frederiksstad eller ”Den nye By” er en anden påmindelse om egetræerne, idet egenavnet Egehaven
eller Egehavn er betegnelsen for kyststrækningen eller farvandet i Thurø Sund, hvor skibene førhen lå
for anker vinteren over.
Troenses berømte skibsbyggertradition har gennem tiderne udnyttet øens egetræer. Et eksempet herpå er
den brig som baron Juel-Brockdorff ejede i perioden 1849-1862. ”Kammerherrebriggen” der var
Troenses stolthed, var bygget af skibsbygmester Hans Larsen Schmidt, Røde Mølle der angiveligt også
byggede under ”De fire Ege”. Skibets officielle navn var - ja, hvad ellers?: ”Thorsengs Eeg”.
Som flere andre steder, fik Troense i 1915 en ”Kvindeeg” som en markering af kvindernes valgret.
Træet fik en krank skæbne, da det hurtigt gik ud, angivelig fordi ugalante mænd tissede på det.
Der er mange gode grunde til at værne om Troenses træer, men vi må desværre konstatere, at flere træer
er forsvundet i tidens løb enten af naturlig årsag eller ved kortsigtet tankeløshed.
Beboerforeningen ønsker at understøtte bestræbelserne på at bevare og genplante flere træer, og givet
mulighed efter ansøgning at støtte økonomisk med en præmie på 500,- kr. til dem der planter.

Troense Strandvej 30. De nye beboer har, som
noget af det første, plantet et 2 m højt egetræ på
det sted, hvor det har manglet i flere år.

På Badstuen ved ”Det lille Hotel” har Gunver
Wind og Ejner her fået plantet et egetræ på
parkeringspladsen.
Keld Bo Larsen

