
Byggeudstilling
Antonibakken 2021

VELKOMMEN!



Kl. 17.00  Velkomst v/formand for Møns Bank Initiativgruppe for Byggeri og 
Miljø i Præstø v/Jakob Helles

Kl. 17.10  Præsentation af bydelen Antonibakken v/Realmæglerne Kim Pedersen

Kl. 17.25  Præsentation af projekt og tidsplan v/tømrermester Anders Madsen

Kl. 17.40  Finansiering af byggeprojekt  v/filialdirektør Jan Friis Møller

Kl. 17.50  Præsentation af PR- og markedsføringspakke 
v/Realmæglerne Kim Pedersen

Kl. 18.10  Afsluttende bemærkninger 
v/borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune

Kl. 18.20  Opsamling og spørgsmål v/Jakob Helles

Kl. 18.30  Middag og efterfølgende netværk ved bordene

DAGSORDEN



Ny bydel - Historik
• 2006 Antonibakken erhvervet for at understøtte udvikling af Præstø 

• 2016 Arkitektkonkurrence – Simsand Architects

• 2017 Lokalplan B 16.15.01 i forslag, som skal sikre, at området 
udnyttes til boligformål og offentligt grønt område inkl. Antonibakken

• 2018 Lokalplan B 16.15.01 vedtaget

• 2019 42 helårsgrunde sat til salg (35 normale + 7 brede)

• 2020 5 grunde solgt (kr. 495.000 – 595.000)



Ny bydel – Vision 
• Ny fortolkning af Præstøs eksisterende kvaliteter i form af varierede 

facader og tætte byrum i nær kontakt til grøn struktur – En ny bydel

• Skabe et område hvor rammerne er skabt for, at man møder 
hinanden for på den måde at opbygge et stærkt naboskab, hvor det 
sociale fællesskab er i fokus

• Et bærende element er den gennemgående bygade, som er 
inspireret af gaderne i den ældre del af Præstø by og Adelgade 

• Vængerne slutter ud mod de åbne arealer ved Antonibakken

• Grønne rekreative arealer udlægges til offentlig fælled, så alle kan 
nyde områdets særlige karakter og typografi



Ny bydel – Grøn / social
• Vejtræer sikrer grønt præg

• Små private grunde sikrer større fælles grønt areal

• Antonibakken – ny fælled for offentligheden

• Udendørs fitness, bålplads, sø, frugttræer, vandløb, legeplads, 
fælles nyttehaver og stier  

• Stisystem til toppen af Antonibakken



Ny bydel - Materialevalg
• Villabebyggelser

• Grønt aftryk ved naturlige lokalt tilgængelige og langtidsholdbare 
materialer

• Blanding af materialer sikrer levende og sanselig stimulans 

• Jordfarver



Ny bydel - Udformning
• 50% bebyggelsesgrad
• Åben lav – 2 fulde etager
• Op til 8,5 meter
• Facade/gavl 3,5 meter fra vejskel
• Dispensation mulig for byggefeltets dybde
• Carport/garage på max 30 m²
• Spildevandskloakeret / regnvand håndteres i de grønne områder
• Vinduer/døre i naturtræ og træ/alu
• Krav til overflader (ikke kobber og zink qua skadelige stoffer)
• Krav til tag: Gul eller rødlig uglaseret tegl + sort tagpap/sedumtage
• Grundejerforening 
• Fibia – fibernet



Ny bydel - Status
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Antonibakken
Byggeudstilling 2021



Fordelagtig finansieringspakke

Efter almindelig kreditvurdering tilbydes byggefinansiering:

- Variabel rente 2% p.a. af løbende træk på kreditten.
- Garanti for grundens købesum overfor Vordingborg Kommune.
- Samlet pris til banken for oprettelse af byggesagens lånedokumenter og 

sikkerhedsdokumenter kr. 10.000,- til banken.

Bankens almindelige vilkår for byggefinansiering vil være gældende, herunder:

- Etablering af pant i byggegrunden. Der betales tinglysningsomkostninger til staten.
- Løbende besigtigelser af byggeriet.
- Udbetalinger fra byggekreditten sker ifølge rateplan for byggeriet.
- Der skal indhentes byggetilladelse og forsikring af byggeri, all-risk.

Byggefinansieringen forudsætter, at banken godkender projektet.

FINANSIERING



MØNS BANK – Finansiering 
af byggeriet

Tilbagekøbsgaranti fra banken
Mulighed for at banken køber det 
nyopførte hus tilbage til 
opførelsesprisen i tilfælde af, at 
entreprenøren ikke har solgt 
ejendommen efter aftalt salgsperiode 
datoxxxxx(aftales nærmere).
Forudsætter byggefinansieringen i 
Møns Bank, herunder godkendelse af 
projekt og opførelsespris.

FINANSIERING

Videresalgsgaranti fra Møns Bank

Banken tilbyder garanti for videresalg af det opførte hus.

I praksis køber Møns Bank det nyopførte hus tilbage til 
opførelsesprisen ekskl. moms i tilfælde af, at entreprenøren ikke 
har solgt ejendommen efter aftalt salgsperiode, dog senest den 
15. marts 2022.  

En garanti for videresalg forudsætter, at byggefinansieringen 
etableres i Møns Bank. 

Byggeprojektet og opførelsesprisen godkendes af banken forinden 
opstart. 



Fordelagtige købsbetingelser af Vordingborg Kommune

Hvordan med køb af grunden ?

Normalt betales en byggegrund i forbindelse med køb og underskrift af købsaftalen.

Initiativgruppen har forhandlet med Vordingborg Kommune og der er givet tilsagn om, 
at for at understøtte salg og opførelse af attraktive ejendomme på Antonibakken, kan 
køber vælge at udskyde betalingen for byggegrunden 

INDTIL...

første videresalg til slutbruger, dog senest den 15. marts 2022.

Der stilles almindelig garanti for købesummen overfor Vordingborg Kommune, 
og har du finansieringen af byggeprojektet igennem Møns Bank, er garantien 
inkluderet i ovennævnte finansieringspakke.

Skal man være helkunde i Møns Bank for at gøre brug af finansieringspakken?
Det forudsætter godkendelse af kunden og projektet.

FINANSIERING



Markedsføring - Fokus
• Lokalt 

• København 

• Fokus på byggeudstilling 2021

• Markedsbidrag på kr. 12.500 + moms pr. grund 

• PRÆSTØ BYGGER



Markedsføring – Print
• Sydsjællands Tidende
• Sjællandske
• Boligmarkedet København/Sjælland 
• Pressemeddelelser  
• Nyt fra Møns Bank (husstandsomdelt 54.000 ekspl.)
• Udstillingsavis



Markedsføring - Digital
• Facebook 
• Facebook profil
• Instagram
• LinkedIn
• Egen hjemmeside ?
• Vordingborg.in
• Time-laps 
• Boligsiden/Boliga for projektsalg via ejendomsmægler
• TV2 Øst
• Konkurrencer



Markedsføring - Fysisk
• Udstilling hos Møns Bank, RealMæglerne og Vordingborg 

Kommune mfl. 
• Skilte ved indfaldsveje (om muligt)
• Skilte ved grunde
• Dronevideoer
• 1. spadestik
• Rejsegilde



Markedsføring - Eksternt
• Forsikring 
• Alarm
• Totalkredit
• Anlægsgartnere / Brolæggere
• Boligudstyr, fx tæpper, lamper mfl.
• Fibia
• Planteskole
• Møbelhandler

• Salg af boder og annoncer mv.



OPSAMLING

- Minimum deltagelse med 6 grunde - for at 
Byggeudstillingen kan realiseres.

- Der er reserveret attraktive grunde indtil 30. okt. 2020.

- Færdigt hus d. 1. september 2021.

- Byggeudstilling planlagt til weekenderne den 
4.-5. og 11.-12. september 2021.

- Vordingborg Kommune lover hurtig sagsbehandling.

- Spørgsmål ? 



KONTAKTPERSONER

Realmæglerne Kim K. Pedersen
Mail: kp@mailreal.dk
Telefon 55991417 – mobil 20618675

Tømrermester Anders Madsen, Mester Madsen A/S
Mail: awm@mestermadsen.dk
Mobilnr.: 23719155

Jan Friis Møller, filialdirektør i Møns Bank i Præstø
Mail: jfm@moensbank.dk
Telefon 55941718 - mobilnr.: 30231259

Formand for Initiativgruppen for Byggeri og Miljø, Præstø 
Jakob Helles 
Mail: jakobhelles@yahoo.com
Mobilnr.: 30800050 

Karsten Kolle, Byplanlægger ved Vordingborg Kommune
Mail: kako@vordingborg.dk
Telefon: 55362414
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