LAG Sydsjælland støtter nyt forretningskoncept i Præstø:
Præstø Gl. Rådhus, som blev bygget i 1823, blev i forbindelse med Kommunesammenlægninger i
2007/08, hvor daværende Præstø Kommune blev en del af Vordingborg Kommune, overflødigt.
Indtil da, havde dette hus været omdrejningspunktet for alle kommunalbestyrelsesmøder i næsten
200 år.
Huset var gammelt og nedslidt - og iøvrigt fredet af Kulturstyrelsen - derfor besluttede Kommunen
at udbyde ejendommen til salg. Den 1. august 2015 overtog Jakob Helles ejendommen og gik
straks igang med en gennemgribende renovering, således at det Idag står fuldstændig tidstypisk
fra opførelsen - dog tilført en Cafe i stueetagen med udeservering i "fangegården" og en kunstner
er flyttet i den Gl. Arrest - hvor der er atelier og udstilling. Den ny indehavere mission er at gøre
dette til Byens Hus - med mange forskelligartede aktiviteter såsom musik, foredrag, festlokale etc..
Det bærende element for huset er dog, at udvikle et attraktivt Bryllupskoncept. Der har været
foretaget borgerlige vielser på stedet i alle husets leveår - men nu vil man forsøge, at gøre dette til
et stærkt og slagkraftigt koncept - til store glæde for alle erhvervsdrivende i det lille lokalområde.
Et bryllup kræver udover stedet for arrangementet blomster, frisør, fotograf, transport mv., udover
naturligvis overnatninger og mad og så generelt shopping. Der satses meget på udenlandske par Danmark er kendt i udlandet for en smidighed og hurtighed som ikke findes lige noget andet sted.
For at blive viet som udenlandsk par, kræver det at man er i landet i et par dage - og for en by som
Præstø - vil det betyde en hel del, når for eksempel mere end 100 par skal benytte sig af områdets
udbud - og med deres venner og bekendte som deltager, kommer det formentlig til at fylde i
gadebilledet og give en pæn afsmittende effekt og omsætning ikke bare for detailhandel og
restaurationsmiljøet, men også for de kulturelle udbud i området.
En ting er selve vielsen - men vi ved også at gifte folk sidenhen vender tilbage til "å-stedet" hvilket
vil bevirke, at der også er en effekt på lang sigt for egnen.
LAG støtter udviklingen af dette nye og betydende forretningskoncept for lokalområdet med tilskud
til en projektansættelse samt deraf afledte investeringer i faciliteter, for at kunne blive den perfekte
ramme for noget så vigtigt, som en vielse er.
Udover de udenlandske par - kan man som dansk par, naturligvis ligeledes

Billeder af Præstø Gl. Rådhus, hvor det nye bryllupskoncept ligger.

