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Troense Beboerforening 

www.troensebeboer.dk 

 

Nyt fortov og ”2 minus 1 vej” på Gl. Nybyvej 

http://www.troensebeboer.dk/


LLookkaallrråådd  SSvveennddbboorrggssuunndd  
ÅÅrrssmmøøddee  ii  SSttaakkllaaddeenn  ppåå  GGll..  NNyybbyyvveejj  7733..  

OOnnssddaagg  ddeenn  2233..  ffeebbrruuaarr  kkll..  1199..0000  

  

FFaasstteellaavvnnssffeesstt  
II  BBååddeellaauuggsshhuusseett  

SSøønnddaagg  ddeenn  2277..  ffeebbrruuaarr  kkll..  1144  ––  1166    

GGiivv  ggeerrnnee  bbeesskkeedd  oomm  hhvvoorr  mmaannggee  bbøørrnn  oogg  vvookkssnnee  II  ddeellttaaggeerr  ppåå  ttllff..  22998866  00660088  
  

FFæælllleessssppiissnniinngg  
OOnnssddaagg  ddeenn  22..  mmaarrttss  kkll..  1188..0000  

ii  BBååddeellaauuggsshhuusseett  ppåå  hhaavvnneenn  ((TTrrooeennssee  BBeebbooeerrffoorreenniinngg  oogg  TTrrooeennssee  BBååddeellaauugg))  
VVookkssnnee::  9955,,0000  kkrr..  oogg  bbøørrnn::  4477,,5500  kkrr..  MMeeddbbrriinngg  ttaalllleerrkkeenn  oogg  bbeessttiikk  mmmm..  MMaaddeenn  lleevveerreess  aaff  CCaafféé  ØØrreett..  

TTiillmmeellddiinngg  ttiill  MMeerreettee  LLeehhmmkkuuhhll  ppåå  mmoobbiilleeppaayy::  22553311  99666655  

NNootteerr  nnaavvnn  ssaammtt  aannttaall  vvookkssnnee  oogg  bbøørrnn  ddeerr  ddeellttaaggeerr  oogg  iinnddbbeettaall  bbeelløøbb  ––  ssiiddssttee  ffrriisstt  2277//22..  

  

GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg  
II  SSooggnneehhuusseett  

TTiirrssddaagg,,  ddeenn  2299..  mmaarrttss  kkll..  1199..3300      

  

SSttrraannddrreennssnniinngg  
VVii  mmøøddeess  vveedd  LLooddsshhuusseett  

SSøønnddaagg,,  ddeenn  33..  aapprriill  kkll..  1100..0000  
Som i tidligere år indgår strandrensningen i 

DN´s landsindsamling af affald 
 

 

PPååsskkeeaarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  bbøørrnn  
ppåå  BBaaddssttuueenn  1155  

Datoen oplyses på Facebook 
 

SSeejjllttuurr  ttiill  SSkkaarrøø  mmeedd  HHeellggee  
LLøørrddaagg,,  ddeenn  3300..  aapprriill  kkll..  1144  ––  1188  

kkaappaacciitteett  ccaa..  112200  ppaassssaaggeerreerr  
TTiillmmeellddiinngg  ffrraa  11..  aapprriill  eefftteerr  ””fføørrsstt  ttiill  mmøøllllee””--  pprriinncciippppeett  ttiill  KKnnuudd  HHeelllleess  ((kknnuuddhheelllleess@@ttrrooeennsseemmaaiill..ddkk  
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BByyllooppppeemmaarrkkeedd  
AAllllee  eerr  vveellkkoommnnee  ttiill  aatt  ooppssæættttee  ddeerreess  eeggnnee  bbooddeerr..    

LLøørrddaagg,,  ddeenn  44..  jjuunnii  kkll..  1100  --  1155  
  

SSaannkktt  HHaannssbbååll  
TToorrssddaagg,,  ddeenn  2233..  jjuunnii  kkll..  2211..0000    

PPåå  LLooddssssttrraannddeenn  --  mmeedd  bbøørrnnee--SSkktt..  HHaannss  kkll..  1177..3300  

 

Siden sidst har beboerforeningen: 
- Afholdt børnearrangement med sæbekasse-væddeløb 

- Opsat ny bænk på Lodsstranden 

- Deltaget i pæreskudesejladsen 

- Arrangeret foredrag med Peter Hesseldahl 

- Deltaget i indvielsen af det nye fortov på Gl. Nybyvej 

- Afholdt møde med kommunen om plantning af manglende træer langs Strandgade 

- Afholdt juletræstænding på torvet 

- Fået kommunen til at genopsætte og genskabe manglende støbte relief gadenavneskilte i Troense 

- Informeret om de gældende regler for nytårsfyrværkeri 

 

 

Træets år i Troense 
2022 har Troense Beboerforening valgt at kalde ”Træets år” og der vil igennem året 

bliver lavet arrangementer hvor træer indgår som tema. Træer er vigtige for 

biodiversiteten og er karaktergivende for vores område.  

Svendborg Kommune har i samarbejde med Beboerforeningen planlagt at genplante de 

manglende træer på skrænten ved Strandgade. På den måde kan man genskabe den 

historiske sammenhæng og den landskabelige kvalitet med en trærække lang vejen. 

 

 

 

 

 
 

På deres fælles 

strandgrund ved Troense 

Strandvej har stolte ejere 

genplantet en stor flot 

gråpoppel.  

Beboerforeningen 

præmierer med 500,- kr. 

for det gode initiativ. 



Mærskgården 
Hvor Valdemar Slot tidligere havde frugthaver, ligger nu seniorboligerne Mærskgården, 

som er opført 1969, oprindeligt beregnet som bolig for Mærsk rederiets pensionerede 

søfolk og andre ansatte. 

Bebyggelsen bestod af 45 boliger udført af det navnkundige byggefirma Jens P. Koch & 

Co fra Odense omfattede desuden en inspektørbolig, gæsteboliger samt vagtstuer for 

plejepersonale på 1. sal. Der var indrettet stor spisesal med tilhørende køkkenfaciliteter, 

bibliotek, TV-stue samt værksted og fitness i kælderen.  

Fra 1979 blev der i samarbejde med Svendborg Kommune bygget yderligere 36 

ældrevenlige boliger, hvor kommunen selv visiterede. Stedet fremstår dog udadtil som en 

samlet enhed med lige adgang for alle, dog som et kuriosum med forskel i farven på 

hoveddørene, der var lyseblå og røde for henholdsvis Mærsk-delen og kommunens del. 

Fra start af har det været magtpåliggende for bygherren at skabe de bedste rammer for 

rederiets tidligere medarbejdere, hvor der også var tænkt på forplejningen. Køkkenet har 

således været en veletableret service, der har været til glæde for beboerne. De seneste år 

har køkkenet dog været lukket af økonomiske årsager, men også fordi det ikke blev 

benyttet i tilstrækkelig grad. Der arbejdes nu på at genoptage køkkendriften, men der er 

endnu ikke fundet en passende løsning. 

Til bebyggelsen er der gode udendørsfaciliteter med parklignende omgivelser med mange 

frugttræer og opholdsarealer. Til herlighederne hører også en rekreativ strandgrund med 

adgang via en gangsti, der i 2011 blev navngivet som Magellanstrædet. Ved strand -

grunden er der en bådebro, hvor beboerne har mulighed for at have deres fritidsjoller 

liggende. 

Beboerforeningen ved Mærskgården arbejder på at skabe gode rammer for diverse sociale 

aktiviteter, der markeres med arrangementer ved højtiderne, ligesom der tilbydes busture 

og foredrag med indbudte oplægsholdere og meget andet.  

Generalforsamling i Mærskrederierne har i en årrække været afholdt på Mærskgården. 

Først i spisesalen og efterhånden som selskaberne blev slået sammen i et større og større 

telt på græsplænen. Sidste gang skibsreder Mærsk Møller deltog var i 2008, hvor han 

blev modtaget og feteret som en rockstjerne. I 2013 blev det sidste gang, der blev afholdt 

generalforsamling i 

Troense. 

 
Mærskgården  

luftfoto ca. 1995. 

Arkitekt Preben Hansens 

har tegnet bebyggelsen 

som tætte lave gule 

murstensrækkehuse med 

røde tegltage. 

          

 

 

Keld Bo Larsen 


