
1

Svendborg
Danmarks første Cittaslowby

Status oktober 2010



2 3

Indholdsfortegnelse
Forord..............................................................................................................................................................................................     3 

Hvad er Cittaslow?...................................................................................................................................................................     4

Svendborg og Cittaslow........................................................................................................................................................     4 

Cittaslow og Plan09 ................................................................................................................................................................     6 

Historik over Cittaslow i Svendborg 2007-2010 ........................................................................................................    8 

Hvordan er Svendborg Cittaslow? .................................................................................................................................    10

Nøgleord for Cittaslow i Svendborg Kommune ......................................................................................................      10

Hvad får Svendborg ud af at være Cittaslow? .........................................................................................................     1 1  

Cittaslow-projekter i Svendborg Kommune 2008-2009 ....................................................................................     12 

Status på Cittaslow-projekterne ...................................................................................................................................      13 

Generelle erfaringer fra Cittaslow-projekterne ....................................................................................................      30 

Fremtiden for Cittaslow i Svendborg (fase 3) ..........................................................................................................    31  

3

Cittaslowarbejdsgruppe:
Svendbog Kommunes Cittaslow-arbejdsgruppe:  
Birgitte Skriver Møller/Kultur, Camilla Kragh Wen-
delbo/Kultur, Dejana Gluhajic/Erhverv, Helle Juul 
Kristensen/Plan, Søs Grützmeier/Kommunikation, 
Karen Tarp/Cittaslow-sekretariatet.  

Forord
Svendborg blev i foråret 2008  medlem af det internationale Cittaslow-netværk. Siden optagelsen 
i bynetværket har Cittaslow primært været forankret i Svendborg Kommune, der har fungeret som 
initiativtager til at bruge Cittaslow i udvalgte kommunale sammenhænge.

For at få flere borgere og virksomheder engageret i Cittaslow Svendborg blev der i efteråret 2009 på 
initiativ af ledergruppen i Kultur, Plan og Erhverv nedsat en forberedende arbejdsgruppe med med-
arbejdere fra Kultur, Plan, Erhverv og Kommunikation i Svendborg Kommune. I denne gruppe fik vi til 
opgave at bane vejen for en mere tydelig kommunikation om Cittaslow og en bredere organisering med 
deltagelse af borgere og erhvervsdrivende med henblik på bredere lokal forankring. 

I 2010 er der etableret et Cittaslow-sekretariat i Svendborg Kommune til at varetage den daglige 
kommunikation og PR om Cittaslow. Samtidig bliver der via Erhvervskontoret og sammen med det 
lokale erhvervsliv udviklet et Cittaslow-certificeringsprojekt for lokale erhvervsdrivende, produkter og 
fødevarer. 

Vi har i arbejdsgruppen sideløbende her i 2010 arbejdet på en status på de hidtidige erfaringer med 
Cittaslow i Svendborg. Det er nu samlet i denne publikation. Med afsæt i de indsamlede erfaringer giver 
vi bud på ledetråde for det fremtidige og fremadrettede arbejde med Cittaslow indenfor og udenfor 
rådhuset i Svendborg.

Camilla Kragh Wendelbo skal som hovedskribent og redaktør på denne publikation have en stor tak for 
et flot og tålmodigt arbejde. Samtidig vil vi også gerne sige tak for hjælp og inspiration til alle jer, der un-
dervejs – og helt i Cittaslow-ånden - har bidraget med jeres ideer, konkrete erfaringer og velovervejede 
refleksioner.  

Svendborg Kommune 
Oktober 2010 
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Hvad er Cittaslow?
Cittaslow er et internationalt netværk, som sætter fokus på byer- og lokalområders udvikling med 
livskvalitet, holdbarhed og det gode liv for øje. 

Cittaslow har sit udspring i Slowfoodbevægelsen, der opstod i 1990erne i Italien som reaktion på fast-
foodkulturen.

Cittaslow-netværket har udvidet slowfoodkonceptet til at omfatte flere kategorier for at fremme det 
gode liv og holdbar udvikling i lokalområder og mindre byer, som trues af fast-kulturens stadig større 
kompromiser med kvalitet og lokale værdier. 

Der er i dag 137 byer og lokalområder fra hele verden i Cittaslow-netværket. Optagelse i Cittaslow sker 
på baggrund af 52 kriterier fordelt på de seks kategorier: 

            • Miljø
            • Infrastruktur og byplanlægning.
            • Bykvalitet og teknologiske faciliteter. 
            • Lokale produkter.
            • Gæstfrihed.
            • Information og engagement i Cittaslow. 

Svendborg Kommune blev optaget som medlem af Cittaslow-netværket i 2008.

Svendborg og Cittaslow
I 2006 vendte den lokale journalist Mette Marie Hansen tilbage til Svendborg efter et længere ophold 
i den italienske by Orvieto. Med i bagagen havde hun ideen om, at Svendborg skulle være Danmarks 
første Cittaslow-by. Inden længe havde hun fået ildsjæle fra foreningen Kulinarisk Sydfyn og Svendborg 
Turistbureau med på ideen, som de herefter præsenterede for Svendborgs daværende borgmester 
Jørgen Henningsen, der blev begejstret for ideen og så et stort udviklingspotentiale for Svendborg i 
Cittaslow.

I 2007 arbejdede Svendborg Kommune på at redegøre for Svendborgs Cittaslow-kvaliteter og 
-visioner i forbindelse med ansøgning om optagelse i Cittaslowbevægelsen. I marts 2008 blev Sv-
endborg, som den første – og indtil videre eneste – danske by, optaget i det internationale Cittaslow-
netværk. Medlemskabet understøtter Svendborg-visionen fra Byrådets strategiplan ”Strategi Svend-
borg 08”, der formulerer de overordnede og langsigtede mål for, hvordan man på bæredygtig vis sikrer 
væksten og livsglæden i Svendborg kommune de kommende 12 år:

”Vi giver plads til alle handlinger og meninger, der kan gøre Svendborg til stedet, 
hvor livet udfordres og nydes. Vi bygger videre på den dejlige by og plejer naturen, 
sådan at de, der kommer efter os, holder lige så meget af Svendborg, som vi gør i 
dag. Vi fremmer kreativiteten som en drivende kraft i den udvikling, som sørger for 
gode uddannelser, godt arbejde og godt liv for alle borgere.”

Fra ”Strategi Svendborg 08”

Med Cittaslow sætter Svendborg kvalitet på dagsordenen, med det mål dag for dag at gøre Svendborg 
til et bedre sted at bo, arbejde og besøge. Ved at indtænke Cittaslow i alle beslutninger og initiativer 
i og fra Svendborg Kommune forbedrer man mulighederne for, at alle kan leve og opleve det gode liv i 
Svendborg. Ønsket er at Svendborg udvikler sig med udsyn og omtanke.

5



6

Cittaslow et internationalt netværk
“Festina lente”, skynd dig langsomt, er Cittaslows slagord. Det 
opskruede tempo, der præger det moderne liv skal gøres mere 
menneskeligt. På den måde kan vi hæve kvaliteten både i de ting 
vi producerer, de ting vi foretager os og ikke mindst øge livs-
kvaliteten for det enkelte menneske. Cittaslow vil skabe tid til 
kvalitet.  I det internationale netværk kan Svendborg Kommune 
hente inspiration til arbejdet med Cittaslow og med at skabe 
rammer der kan fremme ’det gode liv’.
Cittaslow sætter fokus på de kvaliteter, der findes i lokalområ-
det, og arbejder for at prioritere tid til kvalitet, bæredygtighed 
og det gode liv. Med medlemskabet af Cittaslow-bevægelsen vil 
Svendborg Kommune fremme engagementet omkring de mange 
lokale værdier, der findes i Svendborg og omegn. Cittaslow kan 
være med til at få vores øjne op for, at området har kvaliteter, 
som kan gøres til en levevej og ad den vej skabe arbejdspladser. 

Cittaslow tager det bedste fra historien og kombinerer det 
med det bedste fra det moderne liv. Eksempelvis gør moderne 
teknologi det muligt at arbejde langt fra det sted, man bor. 
Medlemmer af Cittaslow er ofte mindre byer i udkantsområder. 
For at gøre det mere attraktivt at bosætte sig her, opfordrer 
det interntationale Citta-slownetværk medlemmerne til at 
markedsføre og understøtter distancearbejde.

Cittaslow satser på lokal udvikling lige fra iværksættere, 
produkter, natur, historie og man gør sig umage for at være gode 
værter for de gæster, der besøger byen. På den måde er Citta-
slow en ny måde at tænke og arbejde på, der både giver plads til 
vækst, kvalitet og det gode liv. 

Cittaslow og Plan 09
Cittaslow i Svendborg blev i første fase forankret i direktørområdet Kultur og Plan, hvor Cittaslow var 
omdrejningspunktet for Svendborgs bidrag til det nationale planudviklingsprojekt Plan 09 i regi af 
Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, og Realdania.

Med Cittaslowfilosofien og kvalitetsbegrebet som omdrejningspunkt har Svendborg Kommune delt-
aget som eksempelkommune i Plan09 projektet, der havde til formål at udvikle plankulturen i landets 
kommunale forvaltninger. Svendborg Kommune bidrog med eksempelprojektet ‘Rammer om det gode 
liv – planlægning med udsyn og omtanke’. 

Tanken med eksempelprojektet ‘Rammer om det gode liv – planlægning med udsyn og omtanke’ var at 
udfordre plansystemet ved at inddrage Cittaslow-principperne i planlægningen. Dels ved at rette fokus 
på kvalitet i liv og omgivelserne frem for planjura og regulerende bestemmelser, dels ved at se den kom-
munale rolle som dagsordensættende, opsøgende, igangsættende og samarbejdende som supplement 
til den traditionelle regulerende og administrative rolle.

Hvordan kan man engagere folk i at skabe rammerne for det gode liv på tværs i organisationen og 
sammen med de lokale interessenter? Og kan der udvikles planredskaber til dét? Det har Svendborg 
Kommune afprøvet og fået erfaringer med gennem Plan09-eksempelprojektet.

Som en del af Plan 09 afholdt Svendborg Kommune symposiet Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore 
danske kommuner, hvor en kreds af byplanlæggere og by- og kulturforskere mødtes og diskuterede 
Cittaslow, provinsbyer, byudvikling og kvalitet. Indlæggene fra symposiet er i redigeret form udgivet i 
bogen Cittaslow - Byudvikling med udsyn og omtanke? (2010 Syddansk Universitetsforlag).

I forbindelse med deltagelsen i Plan 09 udviklede Planafdelingen det nye planredskab Cittaslow-hjulet, 
der er et konkret bud på, hvordan man i planlægningen kan arbejde systematisk med mere bløde 
værdier som ‘kvalitet’ og det gode liv. 

Cittaslow-hjulet er inspireret af Cittaslow-filosofien som den kommer til udtryk i Cittaslow-chartrets 
52 punkter og vores bud på en målsætning af kvalitet i den fysiske planlægning gennem otte forskel-
lige hovedtemaer. De otte temaer i Cittaslow-hjulet er: Identitet, Lokale værdier, Global ansvarlighed, 
Infrastruktur, Liv og mangfoldighed, Teknologi, Livscyklus og Proces.

Læs mere om resultaterne af Svendborg Kommunes Plan09eksempelprojekt i bilagene Evaluering 
2009. Rammer om det gode liv – planlægning med udsyn og omtanke og Cittaslow-hjulet. 
Bogen Cittaslow - Byudvikling med udsyn og omtanke? kan købes hos boghandleren eller læses i en 
netversion på Plan 09s hjemmeside:  http://byplanlab.dk/plan09/www.plan09.dk/Projekter/Projek-
ter_om_KP09/Svendborg09.htm
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Historik over Cittaslow i Svendborg 2007 - 2010
Fase 1   Igangsættelse
Oktober 2007  Svendborg Kommune fik bevilget penge til eksempelprojektet 
   ‘Rammer om det gode liv – planlægning med udsyn og omtanke’ under 
   Miljøministeriets Plan09- program

Marts 2008  Svendborg blev optaget i Cittaslow netværket 

Januar 2008  Plan 09 blev igangsat og forankret i direktørområdet Kultur & Plan 

2008 & 2009  Cittaslow var tema i Svendborg Turistforenings brochure 

Januar – oktober 2008 Debatstafet / Plan 09 

Oktober 2008  Cittaslow-Tankegangen – event 

December 2008  Byrådet godkendte handlingsguiden ”Cittaslow-stafetten”, der blandt andet   
   udpegede 16 delprojekter til at arbejde med Cittaslow. 

2009   Cittaslow blev indarbejdet i Kommuneplanforslaget

Januar 2009  Stiftelse af Nordisk Cittaslow Netværk

Maj – oktober 2009 Udvikling af plan- og dialogredskabet Cittaslow-hjulet 

August 2009  Cittaslow var tema for Svendborg Festdage 

Fase 2  Overgangsfase
Fra november 2009 En arbejdsgruppe dannes på tværs af den kommunale organisation med 
   henblik på: Varetagelse af den daglige Cittaslow-drift, koordinering, 
   sekretariatsopgaver, netværkspleje og henvendelser Status og udvikling 
   af en plan for fremtidens Cittaslow-Svendborg.
   Aflevering af Cittaslow projektet til fremtidens Cittaslow-organisation. 

Januar – september 2010 Status på projekter og delprojekter 

Marts – september 2010 Udvikling af plan for det videre Cittaslowarbejde i fase 3 

Fra marts 2010  Varetagelse af daglig Cittaslowdrift: 
   Formidlingsaktiviteter: Udvikling af kommunikationsstrategi, udarbejdelse 
   af ny Cittaslowhjemmeside, Cittaslow-events m.m. 

April 2010  Reception i forbindelse med udgivelsen af debatbogen 
   ”Cittaslow – Byudvikling med udsyn og omtanke” 
   (Syddansk Universitetsforlag)

Fra april 2010   Igangsættelse af projekt til udvikling af Cittaslow-certificering. 
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Hvad får Svendborg ud af at være Cittaslow? 
Vi lever af det: Med Cittaslow skaber vi rammerne for et endnu bedre liv i Svendborg. Vi sætter fokus 
på det gode liv for alle befolknings- og aldersgrupper. Svendborg tilbyder et alternativ til storbyernes 
stress og jag. Vi gør mere ud af naturen, gastronomien, kulturen og gæstfriheden. Det tiltrækker 
tilflyttere, turister kreative iværksættere og nye markeder. Og det får byen, de lokale produktioner og 
økonomien til at vokse. 

Vi finder sammen om det:  Cittaslow giver os en fælles udviklingsretning, styrker samarbejdet og skab-
er synergi mellem forskellige aktiviteter. Vi indtænker Cittaslow i vores planer og handlinger i det store 
og i det små. Cittaslow er en del af det hele lige fra børnekultur til den mad, vi serverer for vores ældre 
medborgere og hinanden. I Svendborg er der højt til loftet og rum til  forskellighederne. Her er plads til 
nye ideer og spektakulær kultur. Her vrimler med idémagere og engagerede borgere, der sætter i gang.

Vi får mere fart på: Med Cittaslow får vi mere ud af de kvaliteter, vi har i Svendborg. Livskvalitet, oplev-
elser og bæredygtighed er blandt de ting, der efterspørges af moderne mennesker for at skabe balance 
i forhold til et engageret og travlt arbejdsliv. Svendborg er leveringsdygtig i det hele. Det sætter gang i 
hjulene, kreativiteten og udviklingen. 

Vi er noget særligt: Med Cittaslow styrker vi vores styrker. Svendborg rummer helt unikke kvaliteter, 
som man ikke finder magen til andre steder. Her er et stærkt foreningsliv, masser af kulturtilbud, 
levende havnemiljøer, smukke landskaber – og uanset hvor i området du er, så er det hele tæt på. Vi er 
stolte af det. Og vi fortæller om det. 
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Hvordan er Svendborg Cittaslow?
Et væsentligt fokus i fase 2, overgangsfasen, i Svendborg Kommunes Cittaslow-arbejde har været at 
sætte ord på, hvordan man skal formidle Cittaslow-filosofiens tanker og værdier til Svendborg Kom-
munes medarbejdere, borgere, turister og erhvervsliv med henblik på større lokal forankring. 

Udfordringen har bestået i at definere, hvad Cittaslow i Svendborg er og at videreformidle bevægel-
sens visioner og værdier. Således at den enkelte borger kan forholde sig til, hvad Cittaslow er for en 
størrelse og hvorfor Svendborg er Cittaslow.

Som et led i ovenstående arbejde har Cittaslow-arbejdsgruppen i Svendborg Kommune, formuleret en 
række nøgleord, der beskriver, hvad Cittaslow i Svendborg er, og hvad byen og kommunen kan få ud af at 
være Cittaslow. 

Nøgleord for Cittaslow i Svendborg Kommune 
Omtanke – Cittaslow i Svendborg er udvikling med udsyn og omtanke. Her er fokus på kvalitet og bære-
dygtighed frem for kvantitet og tilfældige løsninger. Her er overskud til at mærke efter og reflektere. 
I Svendborg kender vi vores kvaliteter og gør hjælpsomhed, nydelse og indlevelse, oplevelse og fordy-
belse for alle aldre til drivkraft og ressource for udvikling. 

Identitet – Cittaslow fremhæver Svendborgs særlige kendetegn og styrker. I Svendborg by og omegn 
er der en stærk og spillevende tradition for det sunde, det kreative og det maritime liv.
Naturen og landskaberne ved Det Sydfynske Øhav. Velbevarede historiske bygninger, snoede gader og 
levende landsbyer. Fra de frodige marker og fra vandet, som omgiver Svendborg, høster vi gode råvarer, 
der bliver til delikatesser hos byens handlende og restauranter til glæde for både lokale og turister. 

Nysyn – Udsyn – Cittaslow i Svendborg får det lokale og det globale til at spille sammen. Søfarten har i 
århundreder bragt Svendborg ud i verden - og verden til Svendborg. Det har skabt en rummelig by med 
højt til loftet og stor gæstfrihed. Her er lyst til at hente inspiration udefra og mod til at eksperimentere 
og gøre tingene anderledes. Det har resulteret i et væld af iværksættere og virksomheder, der har hele 
verden som arbejdsplads.

Reaktion – Cittaslow i Svendborg er en bevidst og prioriteret stillingtagen til Svendborgs fremtid. Det 
forener kræfterne om at sætte ting i gang. Mod, engagement, handlekraft og virkelyst kendetegner 
Svendborg og byens borgere og virksomhed – her sker noget. Vi insisterer på kvalitet: Her vil vi hellere 
slowfood end fastfood. Svendborg ligger i vandkanten og er en smutvej til Europa. I Svendborg venter vi 
ikke på fremskridtet - vi skaber det selv.  



Cittaslowprojekter i Svendborg Kommune 2008 - 2009
Byrådet vedtog i december 2008 et første bud på en handlingsplan for arbejdet med Cittaslow i 
Svendborg. Heri påtog Svendborg Kommune sig rollen som igangsætter, koordinator og inspirator for 
Cittaslow-arbejdet i Svendborg. Handlingsplanen udpegede 16 projekter – både nye og eksisterende – 
hvorigennem Cittaslow konkret skulle udmøntes. Arbejdet i de 16 projekter var første skridt på vejen 
mod at implementere Cittaslow i alle dele af organisationen Svendborg Kommune.

Handlingsplanen med titlen Cittaslow-stafetten havde en overordnet vision om, at Cittaslow skulle un-
derstøtte Strategi 08’s Svendborgvision om sydfynsk udvikling med kvalitet i liv, omgivelser, fødevarer 
og samvær. Til at opfylde Cittaslow-visionen blev der udpeget fem indsatsområder. 

For hvert af de fem indsatsområder blev det fremhævet, hvilke af hovedkategorierne i Cittaslow-char-
tret, der var i fokus. Konkretiseringen af arbejdet med Cittaslow indenfor de fem indsatsområder blev 
uddelegeret til 16 forskellige – fortrinsvis kommunale - projekter. 

Nedenfor ses figuren  med Cittaslow-stafettens overordnede Cittaslow-vision, de fem indsatsområder 
(i firkantede bokse) og de i alt 16 udpegede projekter (i cirklerne): 

Vision: Cittaslow understøtter Svendborgvisionen om sydfynsk udvikling med kvalitet i liv, omgivelser,
fødevarer og samvær

Indsatsområder:

Gæstfrihed, 
Infrastruktur og 
Bykvalitet
bosætning og 
tiltrækning

Milljø,
Infrastruktur og 
Bykvalitet
natur, kunst, byrum, 
sundhed og velvære

Lokale produkter
kulinarisk og 
maritim læring og 
oplevelser

Lokale produkter
erhvervsudvikling, 
turisme og ople-
velsesøkonomi

Livskvalitet og 
lokalkultur
kvalitet, kultur 
og kreativitet til-
gængeligt for alle

Udbrede viden om og Ejerskab til Cittaslow

Børn og bevægelse
Bevægelsespolitik

Målrettet
talentudvikling

”Tankegang” Naturformidling IværksættereKostpolitik for 
ældreområdet

Livskvalitet i
hverdagen i pleje-
centre/dagcentre 
og fastholdelse af 
funktionsniveau

Projekter:

Cittaslow -
kommunikation, 
synliggørelse og 
branding

l Naturoplevelser  
      og stier i by og   
      på landet
l Tilgængelighed

Kulinarisk Kontor Cittaslow i 
detailhandlen

Cittaslow i børnehøjde

På forkant med
klimaforandringer: 
l Imødegå virkning  
      af klimaforandring
l Nedbringe CO2

Cittaslow i skole
og uddannelse

CSV
CykeludlejningKulturarshavne
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Status på Cittaslow-projekterne
Som en del af Cittaslow fase 2 gennemførte Cittaslow-arbejdsgruppen i foråret 2010 en status på 
Cittaslowarbejdet i projekterne, hvor man interviewede tovholderne fra de 16 projekter om deres 
erfaringer med at indarbejde Cittaslow. Formålet med interviewrunden var at samle op på de konkrete 
erfaringer, der i de forløbende to år er gjort med implementering af Cittaslow-værdierne indenfor 
forskellige fag- og arbejdsområder.

I evalueringsinterviewene blev der bl.a. stillet følgende spørgsmål:

Har Cittaslow gjort en forskel i projektet?

Hvordan forholder projektet sig til Cittaslow-nøgleordene: omtanke, identitet, udsyn-nysyn
og reaktion?

Kan projektet opfylde effektmål som f.eks.: At ”Cittaslow er noget vi lever af” og ”Cittaslow 
fremhæver Svendborgs unikke kvaliteter”.

I det følgende beskrives de enkelte projekter og hvordan de har implementeret Cittaslow i arbejdet. 
Man kan med fordel orientere sig i de 52 kriterier for medlemskab af Cittaslow.
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Håndtering af klimaforandringer og kortlægning af CO2 udledning og mulige 
reduktioner i Svendborg kommune

Svendborg Kommune har på opfordring af den internationale Cittaslow-bevægelse underskrevet The 
Covenant of Mayors, og har derved forpligtet os til at reducere Svendborg kommunes CO2 udledning 
med minimum 20 % (i forhold til 1990-niveau) i år 2020.

En af projektets primære opgaver var kortlægning af CO2 kilderne i Svendborg kommune med henblik 
på at reducere kommunens CO2 udledning. CO2 reduktionsprojektet og klimapolitikken er ikke sat i 
søen alene på grund af Svendborg Kommunes Cittaslowmedlemsskab. Men klimapolitikken ligger helt 
i tråd med tankerne og værdierne i Cittaslow. Det samme gælder hele arbejdet med CO2 reduktion og 
naturbeskyttelse.

Som en del af projektet arbejdes der pt. på at reducere CO2 udledningen med 25.000 ton ved at flytte 
pendlerkilometer til cykelpendlerkilometer.

Projektejer: Miljø og Teknik i Svendborg Kommune.

Plan for energibesparelse og brug af alterna-
tive energikilder, miljøstyring og miljømæssig 
bæredygtighed, planlægning af cykelstier, skabe 
sikkert trafikmiljø, fremme offentlig transport.
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Naturoplevelser, naturformidling og stier  
Cittaslow var løftestang for at Miljø og Teknik fik bevilget ressourcer til at lave en række guidede 
naturture i samarbejde med bl.a. lokale museer og foreninger. Temaerne for turene spænder vidt lige 
fra lokalhistorisk fokus, kulinarisk fokus og traditionelle guidede naturture. Udover de guidede ture har 
man udarbejdet en række ture uden guide, som folk kan tage på egen hånd.

Projektet ville formidle den lokale natur, og hvordan man bruger den med omtanke. Grundtanken er, at 
borgerne skal kende den lokale natur før de kan tage vare på den. Naturformidlingen og naturturene 
skaber velinformerede borgere, der kender den lokale natur, og ved hvorfor vi skal værne om den.

I 2009 blev der gennemført 23 ture. Turene har været velbesøgte med i gennemsnit 40 deltagere pr. 
tur. I første halvdel af 2010 er der planlagt en række ture, men pga. Svendborg Kommunes økonomi er 
turene i anden halvdel af 2010 blevet sat på standby.

Projektejer: Miljø og Teknik i Svendborg Kommune. 

Omtanke for og formidling af 
kendskab til lokal natur, guidede 
ture, information til turister og 
besøgende.
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Tankegangen – en cittaslow event 

Tankegangen var en Cittaslow-event i form af en oplevelsesrute med sanselige oplevelser i byrummet. 
De enkelte oplevelser, kaldet Tankestationer, var tænkt som åndehuller med plads til at tænke tanker, 
udvikle idéer. Eventen blev arrangeret af Svendborg Kommunes Kultur- og Planafdeling i samarbejde 
med lokale kunstnere, erhvervsliv og ildsjæle. 

Eventen bød byens borgere på en række oplevelser, der lå som perler på en snor på vejen gennem byen. 
Man kunne for eksempel hvile sig på en Cittaslow-bænk, gå til debatmøder om Cittaslow, se Cittaslow-
street art og smage lokale produkter.

Formålet var at lave konkrete og sanselige Cittaslow-oplevelser for Svendborgs borgere, og på den 
måde udbrede kendskab og ejerskab i forhold til Cittaslow til Svendborgenserne. Eventen blev mod-
taget meget positivt hos både de deltagende borgere og frivillige ildsjæle, og der er efterfølgende 
blevet efterlyst lignende arrangementer, der gør Cittaslow synlig i bybilledet.

Projektejer: Kultur og Plan i Svendborg Kommune. 

Livskvalitet, udbredelse af viden om 
Cittaslow, involvering af kommunens 
borgere i Cittaslow-filosofien og i 
projekter, der understøtter Cittaslow-
konceptet. 

Kommunikation, synliggørelse og branding 

Det overordnede formål med projektet var at synliggøre og udbrede viden og engagement for Cittaslow 
lokalt. At udvikle Cittaslow som nationalt og internationalt brand – til turister, besøgende, erhvervsliv. 

Der skulle udarbejdes en overordnet kommunikationsstrategi samt udvikling af kommunikation-
sprodukter og digitale Cittaslow-services (hjemmeside, nyhedsbreve, kalendere, kort, projektbank, 
udstillinger, skiltning m.v.). Andre planlagte aktiviteter omfattede blandt andet udvikling af Cittaslow-
besøgspakker, uddannelse af lokale Cittaslow-konsulenter. Kurser for Cittaslow-ambassadører og 
–guider.

Projektet kom på grund af manglende ressourcer aldrig i gang. Derfor har kommunikation og branding 
hovedsageligt ligget i Planafdelingen og er taget op ad hoc eller har haft relation til Plan09 projektet.

Projektejer: Kultur & Plan og Kommunikation i Svendborg Kommune samt Svendborg Turistbureau.  

Informationskampagner til borgerne om Cittaslow og intentionerne med medlem-
skabet, involvering af kommunens borgere i Cittaslow-filosofien og i projekter, der 
understøtter Cittaslow-konceptet, program for at udbrede Cittaslow-aktiviteter 
og Slow-Food-aktiviteter. 
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Cittaslow i skole og uddannelse
Projektets fokusområde var analyser af skolebyggerierne i forbindelse med Nordre Skole og Thurø 
Skole, herunder hvor skolerne skulle placeres. Opstilling af parametre for skoleopførelserne. Cittaslow 
har været inddraget som et parameter fra begyndelsen.  

Projektejer: Børn og Unge i Svendborg Kommune. 

 

Målrettet talentudvikling 

Med projektet Art Study Sydfyn har Sydfyns UdviklingsSamarbejde blandt andet arbejdet på at gøre 
kreativitet og kunstnerisk udfoldelse til en rød tråd både i uddannelses- og fritidslivet for børn og unge 
på Sydfyn. Visionen er at gøre Sydfyn til et innovativt og kreativt fyrtårn, der tiltrækker tilflyttere til 
området og gør Sydfyn til et attraktivt sted at bosætte sig. En styrkelse af de kreative uddannelser kan 
blandt andet være med til at tiltrække flere unge mennesker til det sydfynske, som et område med sær-
lige uddannelsestilbud.

Projektet har blandt andet sat gang i følgende initiativer: Nytænkning af byggeri og kreativ pædagogik 
i Børneinstitutionen Børnely, Projekt Kunst som Katalysator, Baggårdsteatrets skoleteaterprojekt og 
VUC Svendborg og Faaborgs samarbejde om musik og film.

I kraft af SUS forankring i fire sydfynske kommuner, hvoraf kun Svendborg er Cittaslow, er projektet 
ikke udsprunget af Cittaslow-tanken, og projektets tovholder fortæller, at der ikke er blevet arbejdet 
bevidst med Cittaslow i projektet.

Projektejer: SUS- Sydfyns Udviklingssamarbejde. 

Igangsættelse af aktiviteter, som skaber sammenhæng 
mellem skole og familieliv, programmer for at udvikle 
bymiljøer i respekt for lokal bygningskultur og tradition, 
kombinere nærdemokrati og borgerinddragelse. 

Involvere kommunens borgere i
Cittaslow-filosofien og i projekter,
der understøtter Cittaslow-konceptet. 

19
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Bevægelsespolitik for børn og unge 
Projekt: Udarbejdelse af en bevægelsespolitik, der sætter fokus på den daglige bevægelse blandt 
børn og unge. Målet er, at børn i Svendborg Kommune følger de officielle anbefalinger og bevæger sig 
minimum 60 minutter om dagen. Desuden skal politikken give ideer til initiativer, der øger børns daglige 
bevægelse. 
Den nye bevægelsespolitik blev udarbejdet i samarbejde mellem områderne: Sundhed, Børn og Unge 
samt Kultur og Fritid. Den tager afsæt i Svendborg Kommunes sundhedspolitik samt Børn- og ungepoli-
tikken.
Der er bl.a. blevet afholdt temadage om krop, bevægelse, læring & udvikling for medarbejdere bl.a. 
pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere. Der arbejdes på at lave motionslegepladser, blandt 
andet skal der laves en cittaslowløbebane, hvor målet ikke nødvendigvis er, at man skal gennemføre 
hurtigt, i stedet skal banen lære børnene at bruge både deres krop og deres sanser. Der arbejdes des-
uden på cykelsti/bløde trafikanter-projekt i samarbejde med Miljø og Teknik.

Projektejer: Børn og Unge i Svendborg Kommune. 

CSV cykeludlejning 

CSV - Center for specialundervisning arbejder med unge mellem 16 og 25 med særlige behov, fysiske 
og/eller psykiske handikap. Det er en del af en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 
Som en del af centret har man etableret CSV cykeludlejning, der er en selvstændig virksomhed, som 
udlejer cykler til borgere og turister. Projektet samarbejder bl.a. med Svendborg Turistbureau og med 
Dantour i Odense om pakketure på Sydfyn.

CSV Cykeludlejning forsøger at skabe et arbejdsliv for de unge. Ved projektets start blev der købt 150 
cykler, og arbejdet består i vedligeholdelse og udlejning af cyklerne. Cyklerne udlejes primært til turis-
ter og besøgende i byen, men som noget nyt også udlejning af cykler over længere perioder til virksom-
heder, der ønsker et supplement eller alternativ til firmabilen.

Cittaslows tanker og værdier passer særligt godt til dette projekt, da de svage unge er dobbelt udsatte i 
forhold til den høje hastighed i samfundet. Deres handicap er, at de kræver tid for at fungere og ikke kan 
følge med i det tempo, der kræves på en almindelig arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. Derfor 
giver Cittaslow-værdier som nærvær, kvalitet, fordybelse, netværk og samvær denne målgruppe bedre 
mulighed for at fungere i samfundet. Samtidig tilbyder projektet en særlig service til turister og besø-
gende, som via cykeludlejningen får gode muligheder for at opleve Svendborg og omegn.

Projektejer: Børn og Unge i Svendborg Kommune.  

Livskvalitet, skabelse af sikkert trafik-
miljø, planlægning af cykelstier til skoler 
og fælles mødesteder. 

Fremme af cyklisme, bæredygtig 
transport, imødekommenhed overfor 
turister og besøgende, livskvalitet for 
unge med særlige behov.
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Livskvalitet i plejecentre

Projektet har ikke været beskrevet som et specifikt Cittaslow-projekt, men man har løbende tænkt 
Cittaslow ind i de tiltag, der på forhånd er i gang på aktivitets- og plejecentrene.

Her fokuseres primært på at få kvalitet ind i alle områder af de ældres liv med det formål at øge de 
ældres livskvalitet generelt. Tankegangen er at gøre selv almindelige hverdagsaktiviteter til stjernes-
tunder. Nogen steder har man f.eks. gjort det til en tradition at spise sild og snaps i weekenden, andre 
steder samles man lørdag aften og hygger sig sammen med at se film.

Projektejer: Social og Sundhed i Svendborg Kommune. 

Kostpolitik på ældreområdet 

Kostpolitiken er en paraplybetegnelse for alt, der har med mad til de ældre i Svendborg Kommune 
at gøre. Fokus er på kvalitet både i den mad der serveres, og i de ældre medborgeres oplevelse af 
måltidet. Projektet er ikke skabt som et Cittaslow-projekt, men Cittaslow-værdierne passer godt ind i 
projektet.

Der er et stort fokus på smagen, og der er etableret smagspaneler, der løbende bedømmer den mad, 
der serveres. På plejecentrene laver de selv noget af maden (bager brød, steger flæsk eller frikadeller), 
så der kommer til at dufte af hjemmelavet mad, hvilket giver beboerne mere appetit og dermed bedre 
livskvalitet. 

Der er særligt fokus på måltidet: Medarbejderne taler med de ældre om det, der købes ind, sætter en 
blomst eller lægger en dug på bordet for at skabe hyggelige rammer omkring måltidet, for på den måde 
at skærpe appetitten og forbedre de ældres ernæringstilstand og dermed deres livskvalitet.

Projektejer: Social og Sundhed i Svendborg Kommune. 

Imødekommenhed, gæstfrihed, 
livskvalitet, bevarelse af lokal og 
traditionel madkultur, nærvær og 
tid til fordybelse.

Madkvalitet, bevarelse af traditionel 
lokal madkultur, livskvalitet.
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Fastholdelse af funktionsniveau

Projektet retter sig primært mod ældre i hjemmeplejen. Projektet gør op med den overbevisning, at der 
bare er nogle ting, som følger med det at blive ældre uden, at man kan gøre noget for at afværge eller 
udsætte det. Der screenes for funktionsdygtighed med det formål at fald i funktionsniveau kan stop-
pes eller forsinkes. Alle fald registreres. Både fysisk og psykisk nedgang i funktionsdygtighed griber 
man fat i og arbejder med at forbedre i det omfang, den ældre er interesseret i det. Målet er at forbedre 
funktionsniveauet og livskvaliteten for den enkelte borger.

Der er ikke lavet et specifikt Cittaslow-projekt, men Cittaslow-værdierne er tænkt ind i eksisterende 
projekter og aktiviteter. 

Projektejer: Social og Sundhed i Svendborg Kommune. 

Kulturarvshavne 

Et fællesprojekt på tværs af flere Sydfynske kommuner. Hovedformålet var at kortlægge kulturmiljøer 
i en række havne i det Sydfynske Øhav blandt andet havne i Svendborg Kommune. 

Projektet var ikke som udgangspunkt et Cittaslow-projekt, men indholdet passer særdeles godt ind i 
Cittaslows værdier og tanker om bevaring af lokale erhvervstraditioner og historiske centre, bygninger 
og anlæg af kulturel eller historisk værdi. 

Projektejer: Kultur og Plan i Svendborg Kommune. 

Livskvalitet, sundhed.

Bevarelse og registrering af lokal kulturarv, bevaring 
af lokale erhvervstraditioner og -metoder, bevaring og 
forbedring af historiske centre, bygninger og anlæg af 
kulturel eller historisk værdi. 

25
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Iværksættere

Et samarbejdsprojekt kaldet Fremtidsfabrikken, mellem Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svend-
borg Kommuner, og som vil skabe gode betingelser for de kreative erhverv med det formål at tiltrække 
og udvikle kreative entreprenører og derved gøre Sydfyn til centrum for kreativitet, innovation og 
iværksætteri.

En del af projektet er fremadrettet at få etableret et iværksætterhus, Fremtidsfabrikken, der bl.a. 
tilbyder kontorlokaler, mentorordninger, juridisk og økonomisk rådgivning samt rådgivning om opstart 
og drift af kreative virksomheder.

Projektet er ikke som udgangspunkt et Cittaslow-projekt, men mange af de værdier, der ligger i 
Cittaslow findes også i tankerne bag Fremtidsfabrikken og SUS. Det giver god mening at arbejde med 
Cittaslow i Fremtidsfabrikprojektet, fordi Cittaslow-værdierne appellerer til den kreative klasse og 
iværksættere. Denne gruppe flytter typisk til Sydfyn på grund af den smukke natur og det aktive kul-
turliv.

Projektejer: SUS – Sydfyns Udviklingssamarbejde.

Markedsføring af distancearbejde.

Kulinarisk Kontor   
Kulinarisk kontor har promoveret lokale produkter både lokalt, nationalt og internationalt. Kontoret er 
en servicefacilitet for private aktører på det kulinariske felt. Projektet har haft et tæt samarbejde med 
lokale producenter, kokke og næringsdrivende. Fokus på lokale råvarer, producenter og udbredelse af 
kendskab til disse er et af kerneområderne indenfor Cittaslow. Kulinarisk Kontor/Kulinarisk Sydfyn er 
desuden en del af Slow Foodbevægelsen, som Cittaslow oprindeligt udspringer af.

Kulinarisk Kontor har stået bag en bred vifte af arrangementer bl.a. undervisning af børn på de lokale 
folkeskoler, arrangør af Nordens største fødevaremarked, udstiller på fagmesser og kulinariske 
markeder i ind- og udland. 

Med Kulinarisk Kontor er det i høj grad lykkedes at øge opmærksomheden på de lokale kulinariske 
kvaliteter. Mange borgere forbinder Cittaslow med Kulinarisk Kontors aktiviteter som f.eks. fødevar-
emarkedet Kulinarisk Sydfyn.

Projektejer: Foreningen Kulinarisk Sydfyn (eksternt projekt). 

Lokale råvarer og produkter, fremme af økologi, anvendelse af økologiske 
og/eller lokale produkter i restauranter og på skoler, undervise elever i 
smags- og ernæringslære i samarbejde med Slow Food, understøtte lokale 
gastronomiske produkter, aktiviteter og oplevelser, understøtte kommer-
cielle muligheder for lokale produkter. 
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Cittaslow i detailhandlen 

Projektets formål er at fremme Cittaslow-kvaliteter i Svendborgs detailhandel primært blandt butikker 
og handlende, og sekundært blandt borgere og turister. Projektets mål var at udvikle og igangsætte 
tiltag, der kan skabe synergi mellem udviklingen af den lokale detailhandel og Cittaslow i Svendborg. 
Projektet er et samarbejde mellem Svendborg Kommune, Turistforeningen og lokale brancheforeninger, 
organisationer og enkeltmedlemmer fra detailbranchen.

Projektet har mødt modstand blandt nogle af de lokale erhvervsdrivende, der ikke kan forstå, hvad 
Cittaslow er for noget, og hvad de kan bruge det til. I den forbindelse efterlyser Erhvervskontoret mere 
klar kommunikation om Cittaslow, vigtigheden af målrettet kommunikation, der er skræddersyet til den 
enkelte målgruppe som f.eks. den lokale detailhandel. 

Et nyt Cittaslow-tiltag i Erhvervskontorets regi er sat i gang i foråret 2010. Det drejer sig om et projekt 
om Cittaslowcertificering af lokale produkter og erhvervsdrivende. Læs mere om projektet under afs-
nittet Fremtiden for Cittaslow i Svendborg.

Projektejer: Erhvervskontoret i Svendborg Kommune. 

Cittaslow i børnehøjde 

Projektet gennemførte en række børnekulturaktiviteter med særligt fokus på Cittaslow-værdierne 
inddragelse af lokalhistorie, fokus på bæredygtighed og økologisk bevidsthed, udveksling på tværs af 
generationer – seniorer og børn samarbejder om kulturaktiviteter. 

Projektet har i høj grad været præget af samarbejder på tværs af både faglige og organisatoriske skel; 
samarbejder der er blevet til på grund af Cittaslow. Andre dele af Cittaslow i børnehøjde har i højere 
grad ligget i forlængelse af bibliotekets øvrige børnearrangementer, dog har Cittaslow bidraget med 
nye vinkler på de ting, der normalt foregår. Cittaslow i børnehøjde har blandt andet skabt arrangement-
er som Skarp Sans, muslingetur til Lunkebugten, fantasitur til Drejø, udflugt til Egeskov Mølle, naturtur 
til Monnet. 

I forbindelse med Cittaslow i børnehøjde har børnekulturkonsulenten og Svendborg Børnebibliotek 
blandt andet samarbejdet med Svendborg Festdage, Sundhedsplejen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, 
Kulinarisk Sydfyn, Socialforvaltningen, Børnekulturelt Netværk m.fl.

Projektejer: Kultur og Plan/Biblioteket i Svendborg Kommune.

Understøtte lokale gastronomiske produkter, aktiviteter og 
oplevelser, opliste typiske lokale produkter og understøtte kom-
mercielle muligheder, kvalitetscertificering af lokale produkter, 
lokalt håndværk og kunsthåndværk, bevare lokale erhvervs-
traditioner og -metoder.  

Involvere kommunens borgere i Cittaslow-filosofien og i projekter, der 
understøtter Cittaslow-konceptet, udbredelse af Cittaslow-aktiviteter 
og Slow-Food-aktiviteter, levende lokalhistorie, formidling af lokalom-
rådets flora og fauna, understøtte lokale gastronomiske produkter, 
aktiviteter og oplevelser. 



Generelle erfaringer fra Cittaslow-projekterne
Opbakning til Cittaslow tanker og værdier
Interviewrunden i de 16 projekter viste en generel opbakning til tanker, værdier og holdninger i Cittaslow. 
I størstedelen af projekterne gav man udtryk for, at Cittaslow-værdierne stemmer godt overens med de 
værdier, som man i forvejen arbejder med på de pågældende områder. 

Den generelle holdning var, at det er meningsgivende at bruge Cittaslow som et samlende overordnet værd-
isæt på linje med Svendborg Kommunes grundlæggende værdier, og at brugen af Cittaslow-værdierne på 
tværs af forvaltninger og afdelinger er med til at skabe et fælles fokus og en følelse af samhørighed.

Flere steder blev det fremhævet at arbejdet med Cittaslow-værdierne i de indledende faser af et projekt er 
med til at fremme kreativitet og evnen til at se nye muligheder og vinkler i opgaveløsningen. 

Det blev foreslået, at Svendborg Kommune skal kræve, at Cittaslow-værdierne indtænkes i alle de projek-
ter som Svendborg Kommune er involveret i både interne og eksterne. Indtænkning af og redegørelse for 
Cittaslow-værdierne i et projekt kunne eksempelvis kræves i alle projektbeskrivelser og ansøgninger om 
kommunale støttekroner.

Kommunikation
Under interviewene viste kommunikationen omkring Cittaslow sig at være et emne, der lå alle på sinde. 
Stort set alle projekter efterlyste mere information om Cittaslow. Man vil kort og præcist vide, hvad Kom-
munen konkret vil bruge Cittaslow til i Svendborg og hvordan Cittaslow gør en forskel for Svendborgs 
borgere, medarbejdere og virksomheder. Mange af de involverede i projekterne har manglet viden om Sv-
endborg Kommunes visioner og ideer med Cittaslow i Svendborg, og ikke mindst har man manglet ”salgsar-
gumenter” overfor borgere og samarbejdspartnere i forbindelse med Cittaslow-arbejdet.

Responsen på første oplæg til Cittaslow-nøgleord var, at de fleste kunne finde sig selv og deres projekt i 
dem, men at formuleringerne var for overordnede og så bredt favnende, at de i realiteten blev intetsigende. 
De nævnte værdier og målsætninger for Cittaslow i Svendborg som fremhæves i nøgleordene er gode men 
for diffuse, fordi det er værdier og målsætninger, som ingen kan være uenige i, og som kan bruges til at 
beskrive mange andre byer end lige Svendborg. Det blev derfor anbefalet at skærpe nøgleordene og bruge 
flere konkrete eksempler. 

Den almene holdning til kommunikation om Cittaslow var, at den skal være enkel, klar og konkret forankret 
i Svendborg, før den kan bruges til noget. Der blev fra mange sider udtrykt ønske om en mere differentieret 
kommunikation henvendt til specifikke målgrupper, der kunne gøre det lettere at formidle, hvad Cittaslow 
kan betyde for eller bruges til af den enkelte borger, medarbejder eller virksomhed.

Svendborg er Cittaslow
Der var bred enighed blandt de interviewede om, at Svendborg i sig selv er indbegrebet af Cittaslow: At Sv-
endborg har særlige forudsætninger for at leve det gode liv med Øhavet og alle dets herlighedsværdier og 
maritime lokalhistorie, de kreative miljøer med deres ildsjæle og foreningsliv, det kulinariske overflødighed-
shorn i de sydfynske marker og vande. 

Gennem Cittaslow kan vi sætte ekstra fokus på de mange lokale kvaliteter og på den måde være med til at 
fremme en stolthed og lokal selvbevidsthed hos borgerne. Cittaslow kan være med til at øge fokus på lokale 
produkter og kvaliteter hos både lokale og besøgende og på den måde brande byen og kommunen. Heru-
dover mente mange af de interviewede, at Svendborgs Cittaslow-kvaliteter i høj grad er med til at trække 
tilflyttere og turister til byen.

Fremtiden for Cittaslow i Svendborg (fase 3)
Siden optagelsen i Cittaslow-netværket i marts 2008 har Cittaslow primært været forankret i Svendborg 
Kommune, der har fungeret som initiativtager og omdrejningspunkt for Cittaslow-initiativer med delt-
agelsen i Plan 09projektet og implementeringen af Cittaslow i de 16 projekter, som de primære indsatser.

Gennem de to år Svendborg Kommune har arbejdet med Cittaslow har mange borgere vist stor interesse og 
udtrykt ønske om at deltage aktivt i Cittaslow-arbejdet. Efter indledningsvis at have diskuteret muligheder 
og afprøvet Cittaslows værdisæt i praksis i kommunalt regi er tiden nu kommet til for alvor at slippe Cit-
taslow løs og gøre det til borgernes projekt. 

Næste skridt i arbejdet handler om at flytte ejerskabet og engagementet i Cittaslow fra Rådhuset og den 
kommunale administration og ud til borgerne. En udvikling, der i første omgang hviler på en tostrenget 
indsats bestående af etableringen af et Cittaslow-sekretariat i Svendborg Kommune samt udviklingen af et 
projekt for Cittaslow-certificering af lokale erhvervsdrivende, produkter og fødevarer. 

Cittaslowsekretariat
Cittaslow-sekretariatet placeres i Kultur, Plan og Erhverv og bemandes med en medarbejder fra Planafde-
lingen og indtil udgangen af august 2010 også med en fast tilknyttet medarbejder fra Kultur- og Fritidsafde-
lingen. Cittaslow-sekretariatet varetager og bidrager til Svendborg Kommunes Cittaslow-værdighed og 
medlemskab gennem nedenstående funktioner: 

            • Kommunikation og PR.
            • Understøtte projekter og initiativer.
            • Netværkspleje.
            • Værtskab og gæstfrihed i forbindelse med formidling af Cittaslow Svendborg.

Cittaslow-arbejdsgruppen fra Fase 2 færdiggør statusrapport for fase 1, planlagte events og arbejder på 
en ‘elevatortale’ og kortfattede ‘slogans’ for Cittaslow i Svendborg. Herefter fungerer gruppens medlem-
mer som Cittaslow-ambassadører og fokusgruppe og indkaldes sammen med andre relevante aktører og 
netværk, når det er aktuelt. 

Cittaslow certificering  
Arbejdet med Cittaslow-certificeringsprojektet er forankret på Erhvervskontoret og skal involvere aktører 
fra det lokale erhvervs- og restaurationsliv. Hermed tager Cittaslow en kommerciel drejning, idet det skal 
forankres i lokalsamfundet og erhvervslivet. Ved at blive certificeret kan butikker, forretninger og virksom-
heder få muligheden for at bruge Cittaslow, dets principper og dets logo kommercielt. 

Certificeringsprojektet befinder sig stadig i sin indledende fase, og de første grundsten er ved at blive lagt. 
I første omgang skal projektet præsenteres for detailhandlen og restaurationsbranchen, da disse aktører 
har vist entusiasme og velvillighed til at anvende Cittaslow i praksis. De lokale erhvervsdrivende involveres 
så meget som muligt i processen og tages med på råd i løbet af projektets udformning, da det er dem, der 
fremover skal sikre en forankring af Cittaslow i virksomhederne. Derfor skal certificeringen og dens ret-
ningslinjer udarbejdes i samarbejde med dem. 

Der er planer om at nedsætte et Cittaslow-råd, som rummer en repræsentant fra hver branche samt Svend-
borg Kommune. Svendborg Kommunes rolle ses udelukkende som fødselshjælper, der igangsætter projek-
tet og er med til at give forslag til fremgangsmåden, hvorefter det er meningen, at den fremtidige certificer-
ing skal drives videre af Cittaslow-rådet, dog med nogen hjælp fra Cittaslow-sekretariatet.  

Projektets vigtigste formål og prioritet er at få Cittaslow udbredt og forankret hos de lokale erhvervsdriv-
ende og bragt i anvendelse der.  Det gøres ved hjælp af en certificering, som er med til at gøre Cittaslow 
konkret og kommerciel der, hvor der er mest brug for den. Man har haft positive erfaringer med et lignende 
tiltag i Falköping Kommune i Sverige, hvor implementeringen af Cittaslow har været succesrig. 

3130



svb 2409

Foto: Terkel Broe Christensen, Thomas Gaarde Madsen og Morten Groth Schärfe


