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Hvad er en områdefornyelse?
En områdefornyelse er en 5-årig indsats. Målet er at forbedre offentlige
byrum og at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang i et kvarter, der
trænger til ’et løft’.
En områdefornyelse tager udgangspunkt i kvarterets ønsker og kommunale
strategier og mål. Borgere, der bliver berørt af gennemførelsen inddrages i
planlægning og gennemførelse af indsatsen.
Områdefornyelsen er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Budgettet er 22.5 mio. kr., hvoraf statens andel er 7.5 mio. kr.
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EN STÆRK VISION
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Udarbejdet af:
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OMRÅDEFORNYELSE
BYENS RUM OG BYENS LIV
SVENDBORG 2008

De næste sider præsenterer en lang række muligheder og udfordringer for
Svendborg. Områdefornyelse Svendborg 2016-2020 fokuserer på mulighederne på baggrund af de udfordringer og karakteristika, der gennem
hundreder af år har formet Svendborg til en af Danmarks smukkeste byer
med en helt unik placering og historie.

“Byens rum - byens liv” er den analyse
der ligger til grund for strategiplanen.
Analysen er udarbejdet i samarbejde
med Realdania i 2008.

Visionen for områdefornyelsesprojektet er at give området mellem Møllergade og Jessens Mole nyt liv, båret af samarbejdet med aktive borgere.
Med borgernes gode idéer og professionelle, faglige vurderinger skaber
vi et stærkt fundament for en by, vi alle sammen holder af og gerne fortæller om. Liv i min By er såvel ramme som indhold: Uden gode pladser
og rekreative områder, ingen aktiviteter – og uden aktive borgere, investorer og et stærkt forenings- og handelsliv er der ingen idéer, som kan
fylde indhold i rammerne.
Aktiviteter og indsatser er kort sagt afhængige af hinanden. Derfor er
partnerskab, dialog og samskabelse helt bærende principper i visionen
for Liv i min By. Samtidig er det tanken, at vores anstrengelser fra offentlig side vil give et øget incitament for private investeringer. Således håber
vi og tror vi på, at Liv i min By bliver en konkret udmøntning af visionen
for fremtidens samarbejde mellem borger og kommune: Hvor vi ikke er
kunde og leverandør, men hver især er ligeværdige parter, der bidrager
med præcis det, vi er bedst til.

Møllergade ift. historisk bymidte,
bakket terræn og havneareal.
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Baggrund for områdefornyelsen
Svendborg Kommune har et ønske om at igangsætte en samlet indsats for
at løfte kvarteret mellem bymidten og vandet funktionelt, arkitektonisk,
socialt og kulturelt. Området mangler i høj grad forbindelser på tværs,
naturlige mødesteder og mulighed for aktiviteter. De sociale udfordringer
i området sammen med de fysisk/strukturelle udfordringer er tilsammen
faktorer, der fortjener en målrettet indsats for at fremhæve områdets
væsentlige bymæssige kvaliteter og omdanne området til et attraktivt
bykvarter og samtidig skabe forbindelse mellem by og havn.
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Byen og kvarteret
Svendborgs bymidte afgrænses af den indre trafikring og havnen (se kortet side 6). Bymidten betjener ikke kun kommunens egne indbyggere,
men hele regionens indbyggere. Udviklingen af bymidten har derfor stor
betydning for alle i den sydlige del af Fyn.
Beskrivelsen af området for områdefornyelse gælder primært for overgangszonen, der ligger mellem middelaldergaden Møllergade og vandet.
Møllergade er i dag gågade og danner historisk ’rygrad’ mellem den historiske bymidte på det bakkede terræn og det nyere, industrielle kvarter
på det flade, opdæmmede, bynære havneareal nedenfor skrænten.
Trafikale og topografiske barrierer afskærer imidlertid byen fra havnen
og det betyder, at havnens rekreative potentialer ikke udnyttes optimalt.

”Der er behov for at skabe sammenhæng mellem bymidte og havn gennem vedkommende og tilgængelige byrum for alle. Rekreative, dynamiske hverdagsrum, der indbyder til ophold, bevægelse og møder
mellem mennesker”. Citat fra Strategiplanen for overgangszonen mellem bymidte og havn

Aktuelt gennemføres udviklingsprojektet Den Grønne Tråd, der ud over
modernisering af en række byrum handler om at åbne byen mod vandet.
Havnens bynære arealer er desuden under omdannelse fra erhvervshavn
til mere byorienteret anvendelse, og det er oplagt at arbejde for en ny
sammenhæng mellem den historiske bymidte og havnens fremadrettede, rekreative potentialer og funktioner.
Byens rum – byens liv
Den historiske bymidte og det bynære havneområde er nært forbundne
områder og betinger hinandens udvikling. I arbejdet med at kvalificere
grundlaget for en videre planlægning for bymidten igangsatte kommunen i 2008, i samarbejde med Realdania, en byrumsanalyse. På baggrund
af analysen af byens kvaliteter og svagheder er der valgt tre hovedtemaer
for byens udvikling:

•
•
•

Den Grønne Tråd

Byens herlighedsværdier udnyttes ved at skabe en stærk forbindelse
mellem by og vand og styrke byens topografi og historiske identitet.
Byen styrkes rekreativt ved at opgradere de enkelte byrum og styrke
deres individuelle karakter og sammenhæng i et byrumshieraki.
Byen styrkes som en gå- og cykelby ved et fodgænger- og cykelnetværk, der også forbinder byens vigtigste destinationer.
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Hvid afgrænsning: Bymidten
Gul afgrænsning: Overgangszonen

Strategiplan for overgangszonen mellem by og havn
Strategien for udvikling af overgangszonen mellem Møllergade og vandet
er baseret på analysen Byens rum – byens liv. Ud fra et helhedsperspektiv
giver strategiplanen et bud på en langtidsholdbar løsning, som fremhæver områdets bymæssige kvaliteter og sikrer veldefinerede forbindelser
og aktivitetsspots mellem by og havn.

Byrum, der forener byen
Områdefornyelsen er en indsats, der i sig selv skaber nye fysiske tiltag og
styrker området. Men en stor del af arbejdet med byens udvikling handler
lige så meget om at samle og styrke de ressourcer og initiativer, som er i
gang eller planlagte indsatser for udvikling i eller omkring overgangszonen. Kortet på side 10 viser sammenhængen mellem to andre udviklingsprojekter, der skal udvikle bymidten i overensstemmelse med de politiske mål: øget vækst, flere indbyggere og flere arbejdspladser.
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Visionen for overgangszonen er at optimere byrumsnetværket mellem by
og havn gennem attraktive forbindelser. Det handler om at skabe gode
betingelser for gåtrafikken og livet til fods. Områdefornyelsen skal skabe
rekreative byrum og muligheder for ophold, bevægelse og oplevelse, som
er med til styrke bylivet og borgernes trivsel og som samtidig tydeliggør,
at Svendborg er en by ved vandet. En anden vigtig pointe for at igangsætte områdefornyelse er det faktum, at offentlige investeringer i et område
tiltrækker øgede, private investeringer.
Områdefornyelsesområdet er valgt på baggrund af et mål om at styrke
forbindelserne på tværs af byen og berige forholdene for byliv og borgernes trivsel. Svendborg har som eneste danske kommune tilsluttet sig
den internationale Cittaslow-bevægelse, der har byliv og bykvalitet som
centrale temaer. Områdefornyelse er en indlysende måde at udmønte
Cittaslow-tankegangen i et projekt, som slutter op om øvrige udviklingsprojekter i Svendborg Kommune: Den Grønne Tråd, Fremtidens havn og

Tankefuld.
Udfordringer og potentialer
Området spiller en væsentlig rolle i den overordnede bystruktur og karakteriseres af passager fra Møllergade, ned over bakken mod vandet. Et
unikt træk for Svendborg som fortæller om det historiske forhold mellem
by og havn. I dag har passagerne mistet karakter og er nedprioriterede
som vigtige koblinger mellem by og vand. Opgraderes og videreudvikles
passagerne, vil de blive centrale for både koblingen mellem by og vand,
men også for karakteren og oplevelsen af overgangszonen som et kvarter, der skaber sammenhæng i bymidten.

“Overgangszonen. En strategi til styring af
udviklingen af området mellem bymidte og
havn.” Herefter omtalt “Strategiplan”.

Udfordringer og ressourcer

Udarbejdet af GEHL ARCHITECTS, 2010.

Overgangszonen mellem by og havn er præget af kontraster med blandede byggerier med såvel by- som havnefunktioner. Området fungerer i
dag mest som transitområde mellem by og havn, mellem bopæl og rejse,
men er historisk også mellem middelalder og industrialisering.
Området har udfordringer i form af tæt bebygget struktur, trafikanlæg, der
danner barriere mellem by og havn, svage forbindelser, en markant topografi, mangel på veldefinerede, inviterende byrum og rekreative arealer.
Området rummer også mange ressourcer. Bymidten byder på et rigt byliv og havnen og vandet udgør sammen med et velbevaret kulturmiljø et
stort og ikke udnyttet potentiale for at skabe synergi mellem det byliv, der
findes i bymidten, og de aktiviteter, der udvikles på havnen.

Overgangszonens afgrænsning ift. bymidten
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Bebyggelsesstruktur
Historien er til stede i byrummet i form af en oprindelig bystruktur på
bakken mellem Møllergade langs den nord-sydgående byskrænt og Toldbodvej. Bygningsmassen er primært sammenhængende byhuse, hvoraf
flere er fredet, har høj bevaringsværdi og rummer store arkitektoniske- og
kulturhistoriske værdier. I ’mellemrummet’ mellem by og havn gennemskæres bymidten af trafikanlæg og her ligger større, nyere boligbebyggelser, erhvervs- og servicebygninger og en uddannelsesinstitution.
Det lave havneterræn har undergået en række forandringer og rummer i
dag solitære bygninger som station, toldkammer, kvægtorv og en række
mindre bygninger - alle med nye funktioner og af høj bevaringsværdi.
Erhverv og boliger
Bymidten har generelt en lav befolkningstæthed i forhold til potentialet.
En byfortætning vil styrke bylivet, hvilket giver styrket erhverv. Havneområdet er et interessant sted at lokalisere sig for mange typer virksomheder. Forventningen er at udvikle 7.000 kvadratmeter til liberale erhverv
på de bynære arealer.
Byrum - gader, pladser og passager
I bymidten bruges centrale byrum til parkering og flere steder opleves trafikken som en fysisk barriere, der hindrer god tilgængelighed. Byens åbne
rum er generelt placeret rigtigt i byrumsnetværket, men er domineret
af trafik og parkering, der hverken levner tryghed for de bløde trafikanter
eller tilbyder rekreative muligheder.
Fokusområdet karakteriseres af tre vigtige gadeforløb parallelt med vandet,
tværgående, historiske passager samt gennemgange mellem by og vand.
Langsgående forløb: Møllergade, Toldbodvej og Jessens Mole.
Møllergade er en veldefineret bygade. Toldbodvej/Klosterplads gennemskærer området med biltrafik og er byens centrale trafikknudepunkt med
afledt støj og forurening. Jessens Mole er præget af tung færgetrafik, en
promenade og havnerelaterede aktiviteter langs kajen, der gør området
til noget særligt.
POTENTIALE:
“Spændingen mellem stigning og fald på byskrænten skaber selvsagt en udfordring for at etablere
gode og inviterende forbindelser, men samtidig udgør faldet et potentiale for at fremhæve det
unikke terræn og udvikle byens historiske identitet. I denne optik er den kommende trappe fra
Møllergade til Toldbodvej vigtig. Den er det første store skridt mod lettere adgang til og sammenhæng med havneområdet fra byens historiske Møllergade. “
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Overgangszonen er er indrammet af Møllergade mod nord og Jessens mole mod syd.

Definering af
Overgangszonen

Problem

Potentiale

Koncept

Problem : barrierer i form af en
bred, kedelig vej, manglende
forbindelser , stort ubebygget
område uden væsentlige
destinationer og en markant
topografi
typografi

Potentiale : overgangszonen
- et vigtigt sted ikke bare for
Svendborg by men på flere
niveauer i den regionale
kontekst.
Her er potentiale for et nyt
bykvarter tæt på vand og by

Koncept : styrke
forbindelserne mellem
by og havn til at skabe et
veldefineret område i byen

Tværgående forløb
Passagerne mellem Møllergade og Toldbodvej/Klosterplads tjener i dag
mest som bagsider og bagveje. Frederiksgade, den eneste direkte gade
mellem by og havn, er skåret over af jernbanen, fremstår nedslidt og er for
de bløde trafikanter ikke en attraktiv forbindelse. Forholdene for de bløde
trafikanter er i det hele taget præget af dårlig tilgængelighed og mange
krydsningspunkter.

Diagram fra Strategiplanen Overgangszonen af GEHL ARCHITECTS

Spændingen mellem stigning og fald på byskrænten er selvsagt en udfordring for at etablere gode og inviterende forbindelser. Samtidig udgør faldet
et potentiale for at fremhæve det unikke terræn og udvikle byens historiske
identitet. I denne optik er den nye trappe fra Møllergade til Toldbodvej vigtig.
Den er det første store skridt mod lettere adgang til og sammenhæng med
havneområdet fra Møllergade.
Byliv, foreningsliv og kultur
Tællinger viser, at der færdes 64.000 fodgængere i den centrale bymidte
på en sommerhverdag, et højt antal i forhold til byens størrelse. Byen har
flere centralt beliggende uddannelsesinstitutioner og kollegier med i alt
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Grøn:

Den grønne tråd

Gul:

Overgangszonen/Liv i min By

Blå:

Fremtidens Havn

Ingen

2.400 studerende.
Svendborg er stærk på det kulturelle område med faste, tilbagevendende
aktiviteter, events og arrangementer. Byen opgraderede i 2010 Borgerforeningen, der er Svendborgs kulturhus. Byen har voksen- og børn-/ungeteatre, et egnsteater og mange musiksteder. Størstedelen af aktiviteterne
foregår i sommermånederne. Byen rummer et rigt foreningsliv, og aktiviteterne giver grobund for et aktivt byliv.
I Overgangszonen ligger spillestedet Harders i Ribers Gård med et aktivt
kulturmiljø for unge musikere og tilhørere, der søger uformelle rammer.
Ribers Gård er nabo til den kommende trappe og der arbejdes med tanker om at åbne det gamle gårdmiljø ud mod trappen og eksponere det
aktive ungdomsmiljø og herlighedsværdien i den bevaringsværdige gård.
Bymidten har et varieret kulturudbud, kulturarv og et byliv, der danner et
godt udgangspunkt for en positiv udvikling. En forbedring og udbygning
af fodgængernetværket mellem by og havn vil tilføre nye aktiviteter, nyt
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Visualisering
Den kommende trappe fra Møllergade til
Toldbodvej er det første store skridt mod
lettere adgang til havneområdet fra den
historiske Møllergade.
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ORGANISATION
OmrådeForum
Med udgangspunkt i beslutningen om at gennemføre områdefornyelse i
Svendborg bymidte er der lagt vægt på formel og uformel inddragelse af
borgere, beboere, grundejere og interessenter.
Områdefornyelsens centrale organ er OmrådeForum. OmrådeForum er
sammensat af 12 repræsentanter:

•
•
•
•
•

2 borgerrepræsentanter valgt ved offentligt arbejdsgruppemøde
2 grundejerrepræsentanter valgt ved grundejermøde
4 politikere udpeget af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget
2 embedsfolk udpeget af den kommunale styregruppe
2 interessenter udpeget af det øvrige OmrådeForum

OmrådeForum er afsender af byfornyelsesprogrammet, der fremsendes
til byrådets godkendelse den 22. december 2015 inden det sendes til Integrations-, Udlændinge- og Boligministeriet for endelig godkendelse.
Områdeforum skal sikre at projekter og aktiviteter i Liv i min By afspejler overordnede målsætninger og prioriteter i byfornyelsesprogrammet.
OmrådeForum skal desuden godkende projekternes gennemførelse.
Udover de to embedsfolk, der er udpeget af styregruppen er ingen af
repræsentanterne i OmrådeForum permanente. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget udpeger de fire politiske repræsentanter samt formanden for OmrådeForum. Efter kommunalvalget 2017 udpeger udvalget igen ny politisk repræsentation. De øvrige repræsentanter sidder for
to år ad gangen og kan genvælges.

Borger,
grundejer og
interessent rep.

2015

2016

Borger,
grundejer og
interessent rep.

2017

2018

Politisk rep.

Borger,
grundejer og
interessent rep.

2019

2020

Politisk rep.
Administrativ rep.
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Det politiske overlap ift. byrådet sikrer et stabilt OmrådeForum, hvor erhvervet viden bliver givet videre samtidig med at der er mulighed for at
nye kræfter kan tage over. De to kommunale repræsentanter er også i
den kommunale styregruppe. Områdefornyelsens projektleder fungerer
som sekretær for forummet.
Arbejdsgrupper
OmrådeForum peger på en formand for hver af grupperne og sammen
med projektgruppen opstarter formanden arbejdsgruppen. En synlig og
aktiv inddragelse af borgerne i Svendborg Kommune er afgørende for
områdefornyelsens succes. Derfor er der lagt vægt på at alle kan stille op
til en arbejdsgruppe eller arbejdsgruppedag og at aktiviteter og resultater
er tilgængelige via hjemmesiden eller Facebook.
Arbejdsgrupperne skal udarbejde et program der dækker perioden frem
til og med 2020. Programmet skal indeholde en oversigt over anlægsprojekter, aktiviteter og midlertidige byrum som gruppen ønsker at gennemføre. Programmet og de enkelte projekter skal godkendes af OmrådeForum og programmerne vil løbende blive revideret.
Arbejdsgrupperne er en del af den struktur, der skal bidrage til udmøntningen af byfornyelsesprogrammet og er gennemgående bidragydere til
projekter og aktiviteter - udover de projekter der ligger under indsatsområdet Faste og fysiske projekter og De små hurtige.
Der etableres fire arbejdsgrupper over temaerne:
• Bevægelse
• Kultur
• Grønt og blåt
• Kunst
Samtidig er det arbejdsgruppernes opgave at inddrage relevante interessenter i forhold til det tema som gruppen står for.
Projektledelsen
Projektledelsen er overordnet ansvarlig for fremdriften i projektet og varetager fem kerneopgaver: Administration, borger- og interessenthåndtering, budgettering, projektstyring og kommunikation.
Projektledelsen (som består af projektleder samt fem projektgruppemedlemmer) sørger for koordinering af de temabårne arbejdsgrupper. Gruppen
er samtidig bindeleddet mellem borger, OmrådeForum og kommune.
Hvert af projektgruppemedlemmerne servicerer en arbejdsgruppe og
koordinerer løbende aktiviteter og planer med projektlederen.
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Fra trafikrum til byrum
Under projektgruppen etableres en intern arbejdsgruppe, der skal servicere de forskellige projekter og arbejdsgrupper i alle spørgsmål og opgaver der vedrører trafik og infrastruktur, herunder også myndighedsbehandling. I områdefornyelsen har byrum og tilgængelighed for de bløde
trafikanter forrang – derfor er der i gruppen fokus på at sikre gode byrum
der også fungerer som rum, der afvikler trafik. Gruppen har budget til at
lave relevante analyser og udføre prøvehandlinger der måtte tydeliggøre
eller afprøve nye situationer.
Den kommunale styregruppe
Direktørområdet Byg, Plan og Erhverv har det koordinerende, overordnede
ansvar for projektets fremdrift og har kontakten og ansvaret overfor Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Da det er vigtigt for områdefornyelsens succes at organisationen er forpligtiget og involveret er der
nedsat en kommunal styregruppe på tværs af forvaltninger.
Det er styregruppens ansvar at sikre de interne ressourcer, som projektet
har brug for og at budget og tidsplaner overholdes. Herunder ligger der
en løbende evaluering af områdefornyelsens processer i forbindelse med
anlægsprojekterne. Styregruppen har også ansvar for at vurdere og sikre
den politiske forankring i fagudvalgene.
Politisk forankring i gennemførelsesfasen
Igennem ansøgnings- og programfasen har Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur været bærende fagudvalg. I forbindelse med gennemførelsen af programmet vil andre fagudvalg blive inddraget.
De projekter, der tematisk hører ind under et givent udvalg, vil inden OmrådeForums endelige beslutning om at gennemføre projektet blive sendt
til orientering i udvalget. For at lette sagsbehandlingen vil vi udforme
skabeloner, der tydeliggør sammenhængen til Liv i min By og sætter de
enkelte projekter i relation til de øvrige politikker indenfor området. Samtidig er det kun projekter af en vis økonomisk størrelse eller projekter af
principiel betydning, som sættes på dagsordenen. For at sikre den demokratiske proces og det kontinuerlige, politiske øje på udviklingen er der i
selve OmrådeForum politisk repræsentation. Afhængig af projekternes
karakter og størrelse orienteres relevante fagudvalg, ved anlægsprojekter
er det alene Økonomiudvalget.
Budget
Budget
Projektledelsen
Lokaler
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År

3.300.000 kr.

2016-2020

420.000 kr.

2016-2020
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BYRÅDET
ØKONOMIUDVALGET
FAGUDVALG
De relevante udvalg orienteres
løbende og betjenes af
projekledelsen

OMRÅDEFORUM
12 MEDLEMMER I ALT:
Fire politikere
To grundejere
To borgere
To interessenter
To fra administrationen
OmrådeForum
serviceres af projektledelsen

PROJEKTLEDELSEN:
ARBEJDSGRUPPER:
En formand
En sekretær
En fra OmrådeForum
Tre- fire borgere
Arbejdsgruppen
serviceres af sekretær fra
projektgruppen

KULTUR
BEVÆGELSE
GRØNT OG BLÅT
KUNST

December 2015

En projektleder
Projektgruppe
sammensat på tværs
af administrationen

INTERN
ARBEJDSGRUPPE:
Kommunalt sammensat
gruppe med deltagelse af
projektledelsen

ADMINISTRATIV
STYREGRUPPE:
Ledergruppe sammensat
på tværs af kommunens
direktørområder
Serviceres af
projektledelsen

Områdefornyelsesprogram 2016 - 2020
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SÅDAN ARBEJDER VI
Formelle / OmrådeForum
Via OmrådeForum (OF) sikrer vi kontinuerligt input og tværfaglig sparring
mellem forvaltning og borgere. OF er afsendere på områdefornyelsesprogrammet. OF ses i kommunikationshenseende sammen med projektgruppemedlemmer som ambassadører på projekter og som dem, der
rekrutterer til enkeltopgaver undervejs.
Uformelle / arbejdsgruppedag og borgerdage
For at kommunikere bredt og på forskellige platforme er mødet i øjenhøjde med borgere væsentligt. For at skabe varierede input har vi derfor sat
tre milepæle ind i det første år/ inddragelsesprocessen:
1: Arbejdsgruppedag formet som en åben workshop med byrundtur,
facilitatorer, planche- og idégenerering. Resultatet heraf blev samlet til
et idékatalog med fokus på områdets kerneproblemer/udpegede spots
til forbedring, fornyelse, renovering.
2: Borgerdage er vigtige inddragelses- og kommunikationsplatforme.
Den første af to blev afviklet i juni med aktiviteter, muligheder for debat,
idépostkasser, børne-workshop (Tegn din By), postkortfilm fra ’gamle
dage’ og byrundtur. Initiativet fik stor mediebevågenhed og resulterede
i et mangfoldigt idékatalog og samtaler. Den uformelle inddragelse er i
Liv i min By mindst lige så vigtig som den formelle, da der i en femårig
proces hele tiden vil være brug for at rekruttere fra basen af de borgere,
vi med eks. borgerdage klæder på til at vide noget, gøre noget og dermed
opfylde projektets mål: Liv i min By.
3: Borgerdag II (BDII) markerer den foreløbige afslutning på inddragelse
i projektets 1. år, hvor programmet blev udarbejdet.

SUCCESKRITERIER:
Sikre kendskab, begyndende ejerskab og dermed ambassadørskab og forankring. Borgerprocessen er
den aktive, udadvendte del af kommunikationsplanen for Liv i min By. Det første år med projektet har
skabt succes på begge parametre, det formelle og uformelle: Dels et aktivt, engageret OF, dels en stor
mængde engagerede, idérige borgere på borgerdage.
Med en god pressedækning i en håndfuld relevante medier har vi desuden etableret en solid platform
for fremadrettet, konstruktiv dialog og samskabelse, som var intentionen fra begyndelsen.
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December 2015

Frem mod et områdefornyelsesprogram
2015
OF 1

APRIL

13. APRIL

Idékatalog

MAJ

Åben workshop med byvandring

BD 1

13. JUNI

OF 2

JUNI

4. JUNI

Idékatalog

JULI

+
Byfornyelse

AUGUST

forslag

SEPTEMBER

OF 3

17. SEP.

Borgerdag 1, Ribers Gård

BD 2

29. OKT.

BYRÅD
22. DEC.

OKTOBER

OF 4

NOVEMBER

3. NOV.

DECEMBER

Byfornyelse
program
ENDELIGT

Borgerdag 1, Møllergade

UIBM
1. JAN.

JANUAR

2016
2020
Gennemførelse af
projekter

OF: Områdeforum
BD: Borgerdag
UIBM: Udlændinge-, Integrations-

Borgerdag 1, Møllergade

December 2015

og Boligministeriet
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Kommunikation
Kommunikationen skal oplyse, skabe forståelse, accept og ejerskab og
ambassadørskab, der kan forankre Liv i min By når områdefornyelsesperioden er slut i 2020. Vi søger at fremme den engagerende, ligeværdige
dialog med borgere, presse, interessenter på alle planer fra græsrodsniveau til øverste politisk/administrative ledelse.
Vi bruger:
• Hjemmeside med nyhedsbrev, der fungerer som databank og infocenter, og hvor vi oplægger materialer, opsamlinger og kalender funktion, presseklip og overordnede visioner, mål og med tiden
resultater.
• Instagram, uformel kanal til yngre publikum og en visuel forlængelse af projektet. Facebook, som dialog-redskab, hvor samtale med
borgere og interesserede sker. Her oplægges nyheder, gode historier og milepæle og vi svarer borgere, der er kritiske og/eller nysgerrige.
• Lokal presse Med drop af gode historier, grundige briefinger af journalister og varieret vinkling har vi skabt en konstruktiv pressedækning.
• Ugeavisen, magasinet Mit Svendborg (begge husstandsomdelt)
lokalradio Diablo og DRs P4Fyn supplerer.
• Egne medier: I forbindelse med borgerdage har vi produceret
flyers, postkort, plakater og standere og har en post-it-tavle i byrummet permanent, der kan samle idéer op. Projektleder mødes med
interessenter og potentielle partnere, har stået for interviews og
indlæg på foreningsaftener for at skabe opmærksomhed og input.
Vi ønsker at gøde jorden for ’det der kommer’.
2015
Tirsdag den 23. juni
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Tirsdag den 6. oktober 2015
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➜ Fordelingen af midler ligger ikke helt fast endnu, men der
bliver tale om 1) de små frie midler, man kan søge løbende og 2)
forpligtende midler, der skal gå til større projekter.
➜ Derudover bliver der tale om de faste og fysiske anlæg, hvor
gader, veje, stræder, parker og pladser kommer ind i billedet. Det
er her prioriteringen af f.eks. Klosterplads i forhold til Mølledammen og Toldbodvej samt stræderne kommer ind i billedet.
➜ Hvad sker der nu?
➜ Lige nu arbejder forvaltning og Områdeforum videre med
projektet, så man til december kan lægge en plan frem for indhold, handleplaner og tid, som er blevet enig om på tværs af foreningsliv, handelsliv, borgere, politikere og embedsfolk. Derefter
sendes det til Indenrigsministeriet, der skal godkende.
➜ Se mere på : www.svendborg.dk/kommunen/kommunen-iudvikling/liv-i-min-med-omraadefornyelse
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ta

Fakta

➜ Det er planen at projektet Liv i min By struktureres med arbejdsgrupper, der skal arbejde med aktiviteter og projekter. De
skal sikre ejerskab, indsigt og fremdrift undervejs.

���h��msk��d�v�� 15, Sv�ndbo�g,

o�gfodt��ap�.dk

t�f. 6222 2021, www.sv�ndb

Vores egen naturserie er i samme kvalitet som langt dyrere mærker.
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Jesper José Petersen, der er projektleder på Liv i min By.

Arbejdsgrupperne får de fire
overordnede temaer Kultur,
Bevægelse, Børn og unge og
Grønt/blåt. Når programmet er
færdigt og behandlet af byrådet
i december måned begynder så
småt rekrutteringen til grupperne, der skal føre aktiviteter
og projekter ud i livet.
Jakob Kramer er udviklingschef i SG og bl.a. optaget af bevægelse som hovedområde:
- Det, der skaber liv i et område er mennesker, at man kan
noget og at man gør noget. Derfor tror jeg meget på at spotte de
steder, hvor der allerede er meget aktivitet og gøre dem endnu
bedre. Altså lægge noget ovenpå
f.eks. et område som prøveparken ved havnen, der er blevet et
rigtig godt område. Jeg synes
også Mølledammen er et fint
sted, der kunne fortjene noget
ekstra opmærksomhed, ligesom

stræderne er slidte og trænger til
hjælp. Men alt er en prioritering,
det er klart, som han siger.

Mølledam og
Klosterplads
Mølledammen i den ene ende,
- Klosterplads i den anden gav
debat. Johnni Balslev, der er
med i Områdeforum om borger i området mener helt klart,
at pladsen trænger til en mere
end kærlig hånd:
- Jeg synes, pladsen er en perle
, der skal have stor opmærksomhed. Vi kunne skabe et meget
smukt sted med ro, overblik og
herlighedsværdien tilbage, mener han.
Formand for Områdeforum,
Henrik Nielsen (K) lagde sig
tættere op af en bredere fordeling af midlerne:
- For mig giver det god mening at bruger meget energi på

Bæredygtige relationer
December 2015
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tter
OmrådeForum sæBy
in
m
i
v
form på Li

Af Johnni Balslev, Ellen Marsvins

H

r
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Foto: Geir Haukursson,
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til Debat-siderne (ikke på
lokalsider) et Synspunkt på max.
4500
anslag inkl. mellemrum
.
○Kronik - også kun efter
forudgående aftale med redaktionen
:
6500 anslag incl. mellemrum
.
○ Fyns Amts Avis modtager
helst

læsernes debat-indlæg sendt
som
mail til debat@faa.dk. Indlæg
med
maskinskrift eller med tydelig
håndskrift modtages også.
Postadresse står på modståend
e side.
○Når du har har sendt dit
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debat@faa.dk, tilsendes du
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automatisk genereret kvittering
for, at avisen har modtaget
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○Fyns Amts Avis ønsker
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en god debatlyst. Skriv med!

Søndag 6. september 2015

Allé 3, Thurø.
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Et smukkere Svendborg

fagfotografen.dk

■ Frederiksgade bør føres
frem
tjene sit formål som samlings til at
punkt
for folk, der skal spise eller
more sig,
skriver Johnni Balslev. Foto:
Michael
Bager.
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Liv i min By?
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Byudvikling

store siloer og pakhuse på
havnen. Senere blev de
overtaget af
DLG. DLG har imidlertid
for nyligt skåret kraftigt ned på
deres aktiviteter på Svendborg havn.
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.
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■ Svendborg
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gøre kvarteret mel at
bymidten og hav lem
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kønnere

Bagsiden
af Svendborg

Svendborg: Vi kender fortæl-

■ Idéerne skal
komme fra borg
erne

■ Museumsinspektør Nils Valdersdorf

Jensen ved en masse om Svendborgs

baggårde.
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ens grænser og gav den usunde
Lyse og rige Svendborg
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Vejret i dag
Overskyet og byger
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ring. Temp. op
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PROGRAMMETS STRUKTUR
Områdefornyelsesprogrammet er det samlende dokument for områdefornyelsen. Det beskriver hvilke projekter og aktiviteter, der skal finde sted i
den femårige periode, 2016-2020 hvor Områdefornyelsen finder sted.
Opbygning
Programmet er opdelt i to overordnede indsatsområder;
De frie og forpligtende midler og De faste og fysiske anlæg. Alle midler er
fordelt på disse to områder pånær midler til projektledelse

OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM
De frie og
forpligtende midler
• De små sikre
Arbejdsgrupper:
• Kultur
• Bevægelse
• Grønt og Blåt
• Kunst

De faste og
fysiske projekter
Projekt:
På tværs af Byen
Projekt:
På langs af Byen

De frie og forpligtende midler
Indsatsområdet fokuserer på de lokale kræfter og borgernes engagement
og vilje til at se forandring og udvikling i deres by.
Der er fokus på midlertidige byrum og aktiviteter, men også mulighed
for at lave faste anlæg, enten indenfor et af de projekter der allerede er
planlagt under indsatsområdet De faste og fysiske anlæg, eller på arealer,
der ikke er udpeget i indsatsområdet.
Indsatområdet er opdelt i en pulje til løbende små ansøgninger og fire arbejdsgrupper der hver især skal udarbejde en handlingsplan for projekter
og aktiviteter over de fem år som områdefornyelsen løber.
Der skal forventes anvendt betydelige ressourcer til kommunikation og
proceshåndtering og ydelser ifm. gennemførelsen af aktiviteter og inddragelse.
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Arbejdsgrupperne skal først udarbejde et samlet program for hele perioden. Det betyder, at en del af af 2016 vil gå med mobilisering og facilitering
af arbejdsgrupperne og deres arbejde. Derudover skal deres arbejde koordineres ift. De faste og fysiske projekter, eksterne aktører og fundraising.
De faste og fysiske anlæg
Indsatsområdet er opdelt i projekter der alle sigter på præcist afgrænsede delprojekter. Der er fokus på tilgængelighed, tryghed og mulighed for
at udfolde sig og skabe liv i byen.
• På tværs af Byen
• På langs af byen
Derudover etableres der under indsatsområdet en intern arbejdsgruppe:

Fra trafikrum til byrum, der overordnet skal arbejde med analyse, prøvehandlinger langs Toldbodvej, Jernbanegade og Jessens Mole, myndighedsbehandling (løbende tilladelser til f.eks. aktiviteter) og rådgivning i
forhold til delprojekter og arbejdsgrupper. På de næste sider er udfoldet
hvilke konkrete tiltag, der ligger under projekter og arbejdsgrupper.
Overordnet tidshorisont for projekter og aktiviteter
2016

2017

2018

2019

2020

På tværs
af byen
På langs
af byen
De små
sikre
Arbejdsgrupper

Planlægning

Se kort på side 35 for anlægsprojekter

Indsatområderne skal afvikles over maksimalt fem år. Dels er de kommunale midler der skal bruges ikke alle frigivet, men er reserveret i budgettet frem til 2020 og dels giver det mulighed for at lave en robust planlægning, der kan håndtere ændringer eller omdisponeringer. Og reel, god
inddragelse tager tid.
Projekterne i På tværs af byen ligger umiddelbart først for. De mindre
stræder er synlige projekter, der viser, at der sker noget med det samme
og samtidig er mulighed for at lære os selv at blive endnu bedre til at inddrage borgere og interressenter til de større projekter ved Frederiksgade
og Klosterplads. Projekterne i På langs af byen er større og kræver enten
etapeopdeling, medfinansiering eller et grundigere analysearbejde inden
de kan påbegyndes.

December 2015

Områdefornyelsesprogram 2016 - 2020

21

INDSATSOMRÅDE
Frie og forpligtende midler
Pulje til De små sikre
De små sikre skal være hurtige og nemt tilgængelige. Borgerne skal have
mulighed for umiddelbart at samarbejde og agere med Områdefornyelsen og se resultater. De små sikre er et godt omdrejningspunkt for dialog
og synliggørelse af de potentialer der er i området.
Hvad vil vi
Der kan søges om maksimalt 10.000 kr. og der er ikke krav om yderligere
finansiering fra ansøgers side. OmrådeForum kan også selv sætte projekter i gang. Der udarbejdes kriterier for projekterne, der prioriterer hvilket
liv projektet giver i byen fx. om der er offentlig adgang og om projekterne
er rettet mod børn og unge. Der er ikke krav om medfinansiering, men
det er en gennemgående tanke, at man ’giver noget igen’ – udover projektet i sig selv. Det kan være en åbning med invitation til hele byen eller en
skoleklasse, et oplæg til OmrådeForum, artikel i Ugeavisen etc.
Fra idékataloget
• Aktiviteter til børn og unge giver lyst til at være i byen også efter lukketid
• Mere grønt, mange flere blomster, mere liv gennem aktiviteter
• Byhaver (plantekasser)
• Tegning: Ninja Turtles, bukser og sko, Louie, 5 år.
• Kreative pladser til børn. Flere siddepladser ved havnen
• Kæmpe gyngehest, som i Riga
Succeskriterier
2016: Der laves en let tilgængelig ansøgningsformular og
annonceres om muligheden for at søge midler
2017: Fem har ansøgt om støtte
2018: Ti ideer er gennemført
2019: 2020: Pengene er brugt
Budget og finansiering
Liv i min By
De små sikre

500.000 kr.

Arbejdsgrupper

2.000.000 kr.

Ialt

2.500.000 kr.

Anden finansiering*

Total
500.000 kr.

2.000.000 kr.

4.000.000 kr.
4.500.000 kr.

* forventet medfinansiering fra puljer mm
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Arbejdsgrupperne
Det overordnede formål med arbejdsgrupperne er at skabe bred borgerinddragelse og sikre en dynamisk og kvalificeret proces, hvor ildsjæle
og specialister er med til at forme de enkelte projekter og aktiviteter.
Visionen for arbejdsgrupperne er at give Overgangszonen nyt liv, båret af
samarbejdet med aktive borgere.
Ambitionen er at udvikle nye løsninger med mulighed for nye funktioner og sociale aktiviter. Arbejdsgrupperne udvikler ideer til indsatser, der
styrker bylivet gennem oplevelse i vedkommende byrum til brug for alle
byens borgere. Fra stille, individuelt ophold til større fælles begivenheder, alt efter hvilket byrum, der er i spil.
Arbejdsgrupperne arbejder indenfor temaerne:

•
•
•
•

Inspiration

Kultur
Bevægelse
Grønt og blåt
Kunst

Handlingsplaner
Hver arbejdsgruppe skal udarbejde en samlet handlingsplan, der opererer indenfor områdefornyelsens afgrænsning og periode. Planen skal afspejle områdefornyelsens overordnede intentioner om at inddrage bredt
og skabe liv i byen. Hver arbejdsgruppe har i øvrigt en bunden opgave,
beskrevet under Særlige opgaver.
Handlingsplanerne skal indeholde et program for:
• Midlertidige aktiviteter og installationer
• Faste anlæg
• Muligheden for medfinansiering af de forskellige
projekter via partnerskaber med fonde, foreninger etc.
• Exitplan, hvordan kan arbejdet fortsætte efter at
områdefornyelsen er afsluttet?
Til brug for arbejdsgruppernes arbejde med indsatser opstilles følgende opmærksomhedspunkter for byrumskvaliteter, der kan sikre trygge,
komfortable og attraktive byrum:
• Æstetiske kvaliteter og sanseindtryk
• Invitation til socialt fællesskab
• God trafiksikkerhed
• Oplevet tryghed
• Klimaforhold – sol/skygge, læ/vind, regn, kulde og støj
• God tilgængelighed og interessante kanter og facader
• Mulighed for udfoldelse til både passiv og aktiv aktivitet – over året
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•
•

Mulighed for interssante kig
Belysning.

De konkrete indsatser i områdefornyelsen knytter sig som udgangspunkt
til den enkelte arbejdsgruppe, men en helhedsorienteret tilgang i indsatserne kan med fordel koordineres i et samarbejde, så at indsatsen indeholder flere temaer.
Arbejdsgrupperne lader sig inspirere af de indkomne idéer fra idékataloget, bygger videre på det og skal i planlægningen indtænke flere aspekter
og hensyn:
• Inddragelse af borgere - primære og sekundære brugere
• Cittaslow-parametre som livskvalitet, eftertænksomhed,
nærvær og fordybelse

•
•
•
•
•

Kulturhistorie
Trafik og tilgængelighed
Genanvendelighed
Økonomi
Drift og bemanding

Inspiration

Særlige opgaver
Hver arbejdsgruppe har indenfor deres tema én særlig bunden opgave,
der skal løses eller et fokus, der skal tages hensyn til, og som skal indarbejdes i handlingsplanen.
Kultur:
Find vej i Svendborg f.eks. via kulturhistoriske markører. Gruppen skal i
øvrigt tænke i indsatser, der understøtter såvel det sociale som det kommercielle aspekt (fx i et samarbejde med Kulinarisk Sydfyn).
Til inspiration fra idékataloget:
• Tribuner til markeder og livemusik
• Pop up-festivaler og enkelt-events
• Sociale rum, rum til unge alternative
• Lyd-spor, hvor byrummet får sit eget soundtrack
• Oplevelsesspor/guides via apps
• Infoplade på historiske bygninger
Bevægelse:
Børn og unge skal sætte et solidt aftryk på byen. (Samarbejde med den
åbne skole. Der er allerede gode erfaringer fra den maritime oplevelses-prøvepark.)
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Til inspiration fra idékataloget:
• I øvrigt til inspiration fra idékataloget:
• En drejekarrussel
• Aktiviteter til børn der giver lyst til at være i byen også
efter lukketid
• Vandreruter med farvekoder
• Skattejagt/Adventure Race for børn
• Integrere korte løbebaner, hinkeruder for at tilgodese børns 		
uformelle leg ’på vej’
• Knytte Kløverstien-projekt til Liv i min By
Grønt og Blåt:
Mølledammen er det eneste byrum med et større vandelement – udover
selve havnen - og er af den årsag unik. Men stedet mangler muligheder
for ophold og leg og der efterspørges derfor installationer til dette.
Til inspiration fra idékataloget:

•
•
•
•
•
•
•

Solsejl op i Munkestræde
Legeområde/grøn oase ved tandlægehuset
Markere port-indgange tydeligere
Grønne p-pladser
Lille flydebro/pontonbro i træ i Mølledammen
Mere grønt og legepladser
Små oaser med mulighed for leg-hygge-picnic osv., og med klatre-/
balancemuligheder
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Inspiration
Gavlmaleri Ålborg

Kunst:
I forbindelse med den kommende trappe mellem Møllergade og Toldbodvej skal kunst være med til at gøre området ved trappen til et
særligt sted, eksempelvis via interaktive/levende facader, iscenesættelse
og/eller identitetsskabende grafiske flader.
Til inspiration fra idékataloget:
• Gavlmalerier på de store (eller grafitti-ramte) gavle og
murflader i gårdene
• Kunstrute fra Frederiksøen gennem Frederiksgade
• Nyt springvand i Mølledammen til at erstatte det gamle som 		
vendte tilbage til Torvet
• Byen med de sjove lygtepæle - ’fri’ kunstnerisk udsmykning
Temaet ’Kunst’ organiseres, så kunsten kvalificeres og udvælges sammen
med en professionel kurator, kunstinstitution eller forening. Vi forventer
en høj grad af medfinansiering fra fonde og sponsorater.
Der laves et samlet udbud for blivende kunst i området.
Succeskriterier for Arbejdsgrupperne
2016: Arbejdsgrupper omkring temaerne formes
2017: 2018: Halvdelen af den samlede medfinansiering er hentet hjem (se 		
budgettet s. 22)
2019: 5 projekter er gennemført
2020: Der er dannet selvkørende netværk
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Fælles tema for arbejdsgrupperne
Formål
Indenfor Områdefornyelsens afgrænsning er der stor mangel og efterspørgsel på opholdspladser, legemuligheder og grønne arealer. Indsatsområdet vil lave en serie lommepladser og -parker, der samlet set vil
give byen en grønnere profil og mulighed for ophold på tværs af alder.
Hvad vil vi
OmrådeForum vil identificere steder der kan omdannes til lommepladser og –parker. Det kan være gadehjørner, ubenyttede byggegrunde på
havnen, offentlige tagflader og steder, der ikke umiddelbart fremstår
som byrum til ophold. Den samlede plan vil være dels initiativer, der
indeholder midlertidige installationer og dels almindelige anlægsprojekter.
Midlertidighed
Svendborgs store rekreative potentiale ligger i havnearealerne og livet
langs kajerne, der med projektet ”Fremtidens Havn”, vil blive udviklet
over de næste år. Centralt i virkeliggørelse af planen ligger en serie prøvehandlinger og midlertidige byrumsinstallationer der skal vise hvor stor
og hvilken effekt handlingerne har – før der tages endelig beslutning om
at lave faste anlæg.

Fra Svendborgs nye Prøvepark på Havnen.
Foto © Mads Claus Rasmussen

Det her er en prøvepark; en
prøvehandling - på vej mod
et permanent nyt rekreativt
byrum. Det er en midlertidig
park, nogle ideer prøves af
og nye kan komme til. Det er
rammen for at videreudvikle
ideer, for at se hvad der er
brug for, for at se om borgere
og turister vil bruge et sted,
hvor der er mulighed for at
nyde den flotte udsigt, ophold
, aktiviteter, leg og optræden.
For at se hvordan det bliver
brugt, hvordan kan vi inspirere hinanden til at videreudvikle dette område så, så mange
som mulig får glæde af det.
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INDSATSOMRÅDE
De faste og fysiske anlæg
På tværs af byen
Indsatområdet skal binde byen sammen fra bymidten til havnen ved at
skabe de bedste betingelser for tilgængelighed, liv og ophold.
Hvad vil vi
Via en gennemgribende renovering af udvalgte forbindelser mellem bymidten og havnen vil vi skabe en række unikke og funktionelle byrum
der hver på deres måde inviterer til ophold, leg eller fordybelse. I sin
færdige form vil stræderne indgå som en ny og oplevelsesrig del af byens
netværk.
Principper for de nye stræder
• De skal have forskellighed
• De skal have genkendelighed; et tematisk element der vækker opmærksomhed eller et element, der er gennemgående for stræderne
• De skal medvirke til at synliggøre byens historie
• Ved at bruge facader og tilstødende byrum/gårdrum skal strædernes oplevelsesværdi maksimeres
• Der skal være plads til særlige aktiviteter og mulighed for at opholde
sig i kortere eller længere tid
• Vi skal sikre en høj kvalitet i det endelige produkt

Inspiration

Munkestræde
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Milepæle
2016: Samlet strategi for stræderne og 1 projekt er påbegyndt
2017: To projekter gennemført
2018:
2019: Alle projekter gennemført
2020:
Bugdet og tidsplan
Delprojekter

Budget

Gennemføres

Munkestræde

440.000 kr.

2016

Krøyers Stræde

700.000 kr.

2017

Hulgade

4.000.000 kr.

2018

Frederiksgade

5. 250.000 kr.

2019

Inspiration

På tværs af byen -delprojekter
Munkestræde
Munkestræde forbinder Møllergade med den forhøjede ’terrasse’ på
Klosterplads. Strædet er smalt og kun tilgængeligt for fodgængere. Det
fremstår slidt og utrygt.

le
Jessens Mo

Møllergade

Toldb
odvej

Særlige kvaliteter og potentialer
Strædet har en særlig intimitet pga. dets størrelse og er flankeret af både
moderne og ældre bygninger. Strædet har ingen aktive facader udover
en enkelt butik og et enkelt værthus. Strædet ligger centralt i området og
har et stort potentiale som en af de nemmeste og mest logiske måder at
komme på tværs af byen på.

Rød:

På tværs af byen

Orange: På langs af byen
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Krøyers Stræde
Strædet forbinder Klosterplads med Møllergade og er den mest direkte
forbindelse mellem Torvet og Toldbodvej/Klosterplads. Strædet håndterer ca. 50 biler dagligt, der kanter sig gennem det smalle stræde og
krydser Møllergade til private parkeringsarealer for de erhvervsdrivende
i området.

Krøyers Stræde

Hulgade

Særlige kvaliteter og potentialer
Strædet har ingen variation af funktioner og består mest af lukkede, passive facader og kan opleves som utrygt. Strædet er asfaltbelagt og ender i en
stejl, gammel trappe til Klosterplads. Strædet ligger centralt i området og
har et stort potentiale som en af de hurtigste måder at komme på tværs af
byen på. Med den nuværende trafik er der restriktioner på hvilke indgreb,
der kan gøres på den smalleste del af strædet.
Hulgade
Hulgade ligger som den sidste passage til Toldbodvej i Møllergades nordlige del i krydset ved Skattergade, Fruestræde. Hulgade er en passage,
udelukkende for fodgængere op mod Møllergade, men er i øvrigt en blind
vej, der fra Toldbodvej bl.a. leder ind til nogle større bygninger: den tidligere SOSU-skolen, p-hus/genbrugscenter og TDC. Gaden er et sammensurium af belægninger og kanter og savner renovering.
Hulgade betjener store dele af området med trafik og ligger midt i områdefornyelsens fokusområde.

Frederiksgade

Særlige kvaliteter og potentialer
I sammenhæng med trappen, p-huset og nye lejere i bygningen der tidligere husede SOSU-skolen, er der gode muligheder for at opnå en samlet stor effekt. Effekten vurderes at kunne få grundejere til at investere i
deres bygninger. Muligheden for dialog med grundejere omkring åbning
mod de nordligere arealer ved Fakta vil også være oplagt i forbindelse
med renovering af området. På et overordnet niveau skal Hulgade ses
som en del af et netværk der fortsættes med Bagergade og slutter ved
krydset Tinghusgade/Bagergade.
Frederiksgade
Frederiksgade er i dag den eneste direkte forbindelse fra Møllergade til
havnen og Frederiksø. Forbindelsen er voldsomt modarbejdet af overgangen ved Klosterplads og krydset ved Jessens Mole.
Gaden fremstår nedslidt og livet i gaden er domineret af nattelivet fra
værtshuse og diskoteker, mens der er fravær af mennesker i dagtimerne.
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Samtidig er det en diffus ankomst til byen, såvel ved Jessens Mole som i
krydset ved Jernbanegade og Klosterplads.
Særlige kvaliteter og potentialer
Det er oplagt at rette op på denne strækning der ligger centralt ift. de nye
aktiviteter på Frederiksø. Frederiksgade skal grundlæggende renoveres,
så den matcher fremtidens krav. Det kan være et byrum der understøtter
de eksisterende værtshuse og serveringssteder, men som også understøtter aktivt byliv i dagtimerne.

Fakta
ge

Tidligere

rga

de

SOSU-skole

Mø

Hulga

de

e

Toldbo

gad
ller

de

dvej

Ba

Fru

est

ræ

P-hus

Trappen

Vor Frue Kirke

© Cowi A/S
50m

Krøyers Stræde

© Cowi A/S

Fred

eriks

ø>

20m

kloste

d

rplads

lå bån

/Det b

s Mole
Jessen

Fremtidsfabrikken II

de

Kloste

Møllerg

estræ

“Terra
ssen”

ade

Munk

r Plad
s

Lille Torv

e

sgad

erik

Jernba
negad
e

Fred

December 2015

Områdefornyelsesprogram 2016 - 2020
© Cowi A/S

31

Projekt på langs af byen
Formål
Indsatsområdet har fokus på at sikre gode byrum, der også fungerer
som rum, der afvikler trafik og skaber gode og venlige overgange ved de
langsgående veje i området. I forhold til strædernes intime rum er disse
trafikrum større og rummer, især ved Klosterplads, mulighed for at skabe
byrum der indgår i et anderledes hierarki af byrum der handler om det at
ankomme til byen.
Hvad vil vi
Områdets gadestruktur er bundet op på de tre hovedfærdselsårer Møllergade, Toldbodvej og Jessens Mole. Møllergade er i dag gågade og Jessens Mole er delt op i to dele; kajarealerne der er præget af fodgængere
og selve vejen der er præget af almindelig trafik fra bl.a. Ærø-færgen.
Vi vil satse på små og anderledes indsatser, der hvor stræderne krydser
de tre hovedfærdselsårer. Der vil være fokus på at lave bedre overgange
med få midler. Der vil bl.a. indgå midlertidige foranstaltninger på eksisterende anlæg.

Inspiration

Vi vil starte en grundlæggende trafikanalyse af området med henblik på
at omdanne området ved Klosterplads/Frederiksgade/Jernbanegade.
Klosterplads er det prioriterede trafikrum der skal omdannes til et byrum. Der er i begge projekter forventet en medfinansiering vha. enten
kommunale midler, fonde mm.
Milepæle
2016: Der gennemføres 2 prøvehandlinger
2017: Analyser af hele området med udgangspunkt i en ny situation ved
Klosterplads/Frederiksgade
2018: Der er gennemført 4 prøvehandlinger ved overgange i området
2019: Proces for udformningen af Klosterplads påbegyndes
2020: Renovering af Klosterplads gennemføres
Budget og tidsplan
Delprojekt
Fra trafikrum til
byrum
Klosterplads

Budget

Anden finans.*

300.000 kr.

150.000 kr.

4.300.000 kr.

5.000.000 kr.

Gennemføres
2017-2020
2020

*Forventet medfinansiering fra fonde, kommune mm.
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På langs af byen - delprojekter
Fra trafikrum til byrum
Delprojektet ledes af en intern arbejdsgruppe, der skal lave analyser af
området i forlængelse af de beslutninger, der træffes i OmrådeForum.
Arbejdsgruppen skal servicere de forskellige projekter og arbejdsgrupper
i alle spørgsmål og opgaver der vedrører trafik og infrastruktur, herunder
også myndighedsbehandling. Som bunden opgave skal gruppen lave en
samlet analyse ift. en ny situation ved Klosterplads/Frederiksgade/Jernbanegade. Derudover skal der laves prøvehandlinger langs Toldbodvej,
Jernbanegade og Jessens Mole.
Toldbodvej
Toldbodvej fremstår i dag som en bred og kedelig vej der deler området i
to. De steder hvor man kan krydse vejen er der lagt vægt på traditionelle
løsninger der ikke imødekommer behovet for at vejen i sig selv bør være
et oplevelsesrum – idet der ikke umiddelbart er markante bygninger eller
destinationer langs vejen da området stadig er under omdannelse. Ved at
fokusere på overgangene ved Toldbodvej er det meningen at samle kvarteret omkring Toldbodvej og bløde vejforløbet op så det bliver tryggere og
mere overskueligt at færdes her.

Inspiration

Jessens Mole
Jessens Mole er i løbet af sommeren et populært udflugtsmål, men selve
vejen er svær at overskue fordi der ikke er en bygningsmæssig bagkant
ind mod byen og der ikke er nogen steder hvor fodgængere er prioriteret
krydsning. Der vil konkret blive samarbejdet med det såkaldte Havneforum, der er et borgerdrevet forum der netop skal se på adgngsforholdene
på Jessens Mole.
Møllergade
Møllergade er i dag en veldefineret gågade under delvis omdannelse i
forbindelse med byrumsprojektet Den Grønne Tråd, og vil ikke i særligt
stort omfang blive genstand for projekter ift. trafik og fremkommelighed.
Klosterplads
Ved Klosterplads er der en fin og karakteristisk bygningskant der historisk set og i dag er en væsentlig port til byen, når man ankommer med
bus, bil eller tog. I dag føles det dog som om man mødes af den pæne
bymidtes bagside. Området er i dag overtaget af diffus trafik, holdepladser med forskellige belægninger og niveauer. Indtrykket er et rodet
byrum, hvor pladsen mellem bygningerne støder bygningerne fra hinanden i stedet for at samle dem om et centralt byrum.
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Særlige kvaliteter og potentialer
Klosterplads kan blive et centralt byrum, som forbinder gader, stræder
og veje og hvor man har lyst til at opholde sig. De mange trafikanter skal
indgå i et hierarki, hvor der er plads til alle med fortrin til bløde trafikanter. Der skal arbejdes med synlige overgange til passagerne og byen og
plads til samspillet mellem facader og plads.
Særligt i forhold til trafikafviklingen i hele byen og p-pladser er der brug
for en grundig analyse og afprøvning af forskellige modeller og evt.
midlertidige løsninger før de permanente byrum etableres. Som led i
processen er der brug for bred borgerinddragelse og politisk opbakning
fra byrådet, da der er behov for massiv delfinansiering enten fra Svendborg Kommune eller andre puljer for at gennemføre projektet.

Klosterplads ca. 1930 og i dag

Krøyer Stræde
Lille Torv

Munkes

Møllergade

træde

Klosterplads

Indsætte det korrekte
skema/tabel.

Klost

erstr
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OVERSIGTSKORT
- De faste og fysiske projekter 2016-2020

Toldb
od

vej

Hulgade - 2018

Jessens Mole

de

Møllerga

Klosterplads - 2020

Krøyers stræde - 2017

Munkestræde - 2016

Frederiksgade - 2019

Rød:
På tværs af byen
Orange:På langs af byen
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BYGNINGSFORNYELSE
Samfinansiering
Der er samlet set afsat 17 mio. kr. til
bygningsfornyelse i Svendborg bymidte i
perioden 2016-2020. Den ene halvdel af
pengene har Svendborg Kommune selv
reserveret og den anden har Udlændinge,

Baggrund
Behovet for bygningsfornyelse i Overgangszonen mellem by og havn er
tydelig. Bygningsmassen fremstår generelt nedslidt, tætheden af bebyggelsen er høj, og der er stort set ingen grønne, bolignære friarealer, hvilket
betragtes som en klar mangel i forhold til at fastholde og tiltrække borgere
til at bo i bymidten. En samlet indsats i området er altså en kombination af
friarealforbedringer, bygningsfornyelse og områdefornyelse.

Bolig og Integrationsministeriet reserveret.

Der er foretaget en registrering af bygningernes og friarealers vedligeholdelsesstand og anvendelse. Herudover er der suppleret med egenskabsdata for de enkelte bygninger eller enheder. På grund af prioriteringen af
overgangszonen er der ikke foretaget en detaljeret registrering af vedligeholdelsesmangler og frirum i den øvrige del af bymidten.

Ansøgning om bygningsfornyelse i Svendborg bymidte 2016-2021

Rapport til ansøgning om bygningsfornyelsesmidler. Maj 2015

Området i dag
Boliger og erhverv
I Overgangszonen kan mere end 20 % af boligerne betegnes som utidssvarende, og det vurderes, at der er et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb. Herudover kommer boliger med dårlig isolering og andre energimæssige mangler.
Husene langs Møllergade er udført som randbebyggelser. De indeholder
erhverv og service i stueplan og beboelse på de øvrige etager. Der er tomme butikker i gaden, men det er dog ikke aktuelt at konvertere disse lejemål til boliger. En relativ høj andel af bygningerne i området er registreret
som bevaringsværdige.
Friarealer
Bymidten er præget af mangel på rekreative opholdsarealer og der er
også mangel på opholdsarealer i gårdene, som generelt anvendes til parkeringspladser for beboere og erhvervsdrivende. Enkelte steder fungerer
de private arealer som korte smutveje, som bagveje og bagsider, men
selv om der er porte og indgange, indbyder de generelt ikke til, at man
tager en smutvej gennem gården.
Overordnet mål med bygningsfornyelsen
Det overordnede formål med bygningsfornyelsen er at skabe velfungerende boliger og boligområder i samspil med byen og byens liv.
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Det gør vi ved at yde private grundejere økonomisk støtte til forbedringer
af bygningers klimaskærme og etablering og opgradering af friarealer.
Det vurderes, at flere af gårdrummene i området kan indgå i et netværk
af byrum, der giver plads til ophold og aktivitet; steder af høj kvalitet der
kan skabe ejer- og fællesskab. Private gårdrum kan fx gøres mere velegnede for både beboere, erhvervsdrivende og eventuelt for udefrakommende.
Ejendomme inden for overgangszonen mellem Møllergade og Jessens
Mole og sekundært til ejendomme inden for Svendborg bymidte kan søge
om støtte til bygningsfornyelse*. Som udgangspunkt lægges der vægt på
følgende kriterier:

•

•

•
•

Forbedring af fællesområder ved begrønning, plads til ophold,
anvendelse af regnvand, permeable belægninger og som skaber
sammenhæng med områdefornyelsen via offentlig adgang eller
delvis offentlig adgang
Energiforbedring af bygningers klimaskærme. Projektet skal forøge
bevaringsværdien af ejendommen ved en byggeteknisk, æstetisk
korrekt udførelse af udvendige bygningsdele eller evt. tilbageføre
bygningen til oprindeligt udseende
Arbejder på klimaskærm af bygninger før 1960 - der stilles særlige
arkitektoniske krav i forhold til den konkrete sag
Nedrivning af bygninger, som er i meget dårlig stand, skæmmer
området eller som må fjernes for at give lys, luft og friarealer til
eksisterende boliger

Formidling og organisering
Der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete aftaler om gennemførsel
af bygningsfornyelse, men der er påbegyndt dialog med enkelte grundejere i området. Desuden er der i forbindelse med områdefornyelsen afholdt grundejermøde.
Der er afsat særskilte midler for at promovere bygningsfornyelsen. Der vil
blive planlagt arrangementer med henblik på at formidle muligheden for
at søge støtte og vil Svendborg Kommune vil igen tage direkte kontakt til
relevante grundejere.
Den formelle behandling af ansøgninger vil blive håndteret i det eksisterende Bygningsforbedringsudvalg, med løbende orientering af OmrådeForum.
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* Se kortet side 6 for afgrænsninger

Mål og
succeskriterier
over hele perioden
•

at energioptimere mindst
15 ejendomme

•

at afprøve smarte energirigtige
løsninger evt. som demonstrationsprojekter

•

at indgå i samarbejder med
bygningsejere langs stræderne
med henblik på at lave sammenhæng mellem private
friarealer og stræderne og
samspil mellem bygning og
stræde.
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Investeringsredegørelse
- Sammenhængende investeringer
Formål
Svendborg Kommunes øverste politiske mål frem
til 2017 er at skabe flere arbejdspladser og mere
bosætning i kommunen. I denne sammenhæng
er Svendborg by den dynamo, der skal gå foran,
skabe nye muligheder og trække følgeinvesteringer
i hele kommunen med sig.
Bymidten og havnens rolle er at understøtte det
byliv og de attraktioner, der allerede er ved at sætte rammen for udviklingen af byen. Områdefornyelsen ses her som et af flere midler til at skabe de
nødvendige rammer for private investeringer.
Områdefornyelsen vil i så høj som muligt skabe
synergi med andre faktiske og potentielle investeringer ved at sætte delprojekterne i, Liv i min
By i sammenhæng med netop disse. Enten ved at
lægge sig fysisk i nærheden af andre investeringer eller ved at indgå i samarbejde og dialog med
offentlige og private aktører på området, fx vha.
bygningsfornyelsesmidlerne.
Redegørelsens formål er at supplere områdefornyelsen med beskrivelser af investeringsmuligheder i
området mellem by og havn.

Vækststrategi: ”Bymidten og havneområdet
er helt centrale omdrejningspunkter for at
skabe øget vækst i Svendborg. Bymidten
og havnen skal være den kreative tiltrækningskraft overfor borgere, studerende og
erhvervsliv.”
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Investeringer og planer i Svendborg
Både bymidte og havn bliver i dag aktivt udviklet;
bymidten, der udvikles med Den Grønne Tråd og
havnen, der udvikles med havneplanen; Fremtidens Havn
Svendborg Kommune har et ønske om en helhedsorienteret indsats, som kan løfte Svendborg bymidte funktionelt, arkitektonisk, kulturelt og socialt.
Således skal områdefornyelsen ses i lyset af alle de
relevante planer og investeringer der ligger i og i
nærheden af området.

Allerede investeret
Den kommunale Tandpleje
Tandplejen blev færdiggjort i 2011. Tilbuddet ligger
meget centralt, og i sammenhæng med trafikterminalen og nyt Parkeringshus, let tilgængeligt for
rigtig mange borgere i Kommunen.
Trafikterminalen
Trafikterminalen blev færdiggjort i 2014 på det
gamle baneterræn mellem Jessens Mole og Toldbodvej. Med sin placering midt i området mellem
by og havn sikrer terminalen tilgængelighed og
dynamik i området. Dette gælder for både studerende, handlende og folk til og fra arbejde. Denne
tilgængelighed tænkes ind i områdefornyelsen,
og sikrer styrke og fleksibilitet i forbindelse med
områdets brug, private erhverv og de aktiviteter
der overvejes.
Fremtidsfabrikken I
Med sin centrale placering på Jessens Mole har
Fremtidsfabrikken en vigtig rolle at spille i forbin-
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delse med det lokale aktivitets– og iværksættermiljø. Fremtidsfabrikken er et sted, hvor virksomheder
og organisationer finder kreative leverandører, fordi
huset er kendt for at rumme kreative løsninger og
samarbejder. Huset er et stærkt brand, der kan
tiltrække kreative virksomheder udefra, skabe tilflytning og bidrager til dynamik i området.

’hængsel’ mellem bymidte og havn. Det er målet at
’åbne’ byen mod vandet ved at etablere et forløb
af nye fodgængerforbindelser, aktivitetsformer og
trafikløsninger, der indbyder til ophold, bevægelse
og møder mellem mennesker. Trappen forventes
færdig i sommeren 2016 og har et budget på knap 4
mio. kr.

Prøvepark som midlertidig handling
Prøveparken åbnede den 6. juni 2015 og er en del
af en proces med erfaringsopsamling på vej mod en
permanent park. En midlertidig prøvehandling, der
tillige kan bruges som grundlag for fondsansøgninger. Efter etablering af prøveparken er området blevet benyttet af en meget bred brugergruppe ud over
teenage skatere. Småbørnsfamilier, par, bedsteforældre både alene og med børnebørn, skoleklasser,
børnehaver, motionister, turister, sejlere, skatere i
alle aldre. Den samlede anlægssum har været ca.
300.000 kr. og det er beslutte at bruge yderligere
midler så anlægget kan bruges i 2017 også.

Fremtidens Havn
Svendborg kommune ser Havnen som et af Svendborgs strategiske indsatsområder, i bestræbelsen
på at skabe vækst både i erhverv og bosætning. Nyt
friluftsliv på havnen styrkes og understøtter derved bymidtelivet ved at tilbyde nye blå og grønne
åndehuller med plads til aktiviteter. Der tilstræbes
offentligt tilgængelige kajer, bæredygtighed og kvalitet i byomdannelsen.

Den grønne tråd: Store torv og Lille torv
”Den grønne tråd” binder byen sammen fra Krøyers Have – over store torv - til Trafikterminalen.
Styrkelsen af forbindelserne mellem havn og by vil
virke fremmende på de aktiviteter der er beskrevet
i selve områdefornyelsen. Der vil opstå en synergieffekt hvor det bliver mere attraktivt for nye private
investorer. Både i forhold til butikssammensætningen samt muligheden for aktiviteter på Store Torv
og de tilstødende områder. I løbet af 2014 er byens
centrale torv og tilstødende arealer blevet renoveret som led i gennemførelsen af Den grønne tråd.
Samlet set er der tale om en investering på 38,8 mio
kr. der samfinansieres af RealDania

Igang og på vej
Den grønne tråd: Trappen
Trappen mellem gågaden og Toldbodvej bliver et
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Havneparken

Udvikling af Jessens Mole nr. 7-9 og 11-17
Den fremtidige bebyggelse på Jessens Mole skal
være karakteriseret ved åben karréstruktur der åbner sig mod kajkanten og derved sikrer kig gennem
bebyggelsen ud til det store havnerum. Den nye
bebyggelse skal indpasse sig mellem de eksisterende bevaringsværdige bygninger langs Jessens Mole
og give plads til at nye funktioner kan integreres i
den eksisterende by.
Der er tale om samlet set 10.000 nye etagemeter
(eller 100 boliger) og en samlet forventet privat investering på knap 230 mio. kr. Mod slutningen af 2019
forventes begge byggegrunde at være taget i brug.
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Jessens Mole og Det Blå Bånd
Til omprofilering af vejen Jessens Mole og omlægning af promenadeareal er der i Svendborg
Kommunes budget afsat 10,3 mio kr i 2015-17.
Derudover er der for havnen som helhed afsat i
alt 17,7 mio. kr. i 2015-18.
Udvikling af Frederiksø via midlertidige aktiviteter og projekter
Frederiksøen vil danne rammerne om en række
midlertidige aktiviteter, der afspejler de ønsker
der er i området. Prøvehandlinger og involvering af lokale aktører styrker viden om hvad der
virker ”på øen”, og giver mulighed for at sætte
en god retning for det videre brug af ressourcerne på Frederiksøen. Der er frem til 2017
afsat 500.000 til at understøtte de midlertidige
aktiviteter på øen.
Svendborg International Maritime Academy
SIMAC har modtaget en donation på 100 mio.
kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal til at opføre et
Delområdeplaner:
Delområdeplan
forDet er en enenyt SIMAC
på Svendborg Havn.
Jessens
Mole
stående mulighed for at skabe et endnu mere
fremtrædende studiemiljø i byen, til gavn for de

private erhverv i byen.
Det maritime kraftcenter vil omfatte ca. 10.000
etagemeter til videregående uddannelse og ca.
5.000 etagemeter til maritime virksomheder.
Den samlede byggesum vil ligge et sted mellem
225 og 250 mio kr. fordelt på offentlige, private
og kommunale investorer. Byggeriet forventes at
stå færdigt i 2020.
Fremtidsfabrikken II
Fremtidsfabrikken II får til huse i Kvægtorvet og
vil være et iværksætterhus som retter sig mod
iværksættere og mikrovirksomheder inden for
IT og det maritime område. Fuldt udbygget vil
Fremtidsfabrikken II komme til at danne ramme
for 50-60 nye arbejdspladser til iværksættere.
Der er i kommunens budget afsat 7,5 mio kr. til
ombygning af det gamle Kvægtorv og det forventes at være indflytningsklart til efteråret 2016.
P – hus
Der udføres en udvidelse af parkeringskapaciteten midt i Overgangszone, i det der tidligere var
et trykkeri. Det er en styrkelse af adgangen til
området, men også til havnens muligheder for
Visualiseing af Jessens Mole fra Fremtidens Havn
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turismeerhverv og aktiviteter samt til byens
handelscentrum. Sammen med den nye trafikterminal kommer flere folk til, og rum til nye aktiviteter og erhverv opstår.
P- huset står færdigt i december 2015 umiddelbart
før Trappen.
Oversigtskort - investeringer

Vækststrategien
”Det der skal gøre os unikke og

Prøvepark

succesfulde er at vi gør det SAMMEN

SIMAC
odve

j

i Svendborg. Svendborg Kommune
vil derfor arbejde stenhårdt for at vi i

Toldb

Tandpleje

Svendborg finder sammen, styrker de
kreative partnerskaber, nye møde- og

l

organisationsformer og innovative
rmina

processer, som Svendborgs virksom-

Buste

heder og øvrige aktører kontinuerligt
Jessens Mole 11-17

Trappen

ds

/Jessens Mole

Jessens Mole 7-9

Kloste
rpla

nytænkning.”

Det blå bånd

P-hus

Torvet

kan bruge som afsæt for vækst og

Fremtidsfabrikken II
e

sgad

erik

Fred

Frederiksø
- midlertidige
anvendelser

Ingen

Fremtidfabrikken II, det gamle
kvægtorv.

December 2015

Områdefornyelsesprogram 2016 - 2020

41

Budget
- for Liv i min By

Inspiration

Samfinansiering
Svendborg kommune og Udlændninge-, Bolig- og Integrationsministeriet har afsat samlet set 22.5 mio kr til områdefornyelse i Svendborg
bymidte. Svendborg kommune har selv budgetteret med 15 mio kr. og
ministeriet 7.5 mio kr.
Af budgettet på næste side fremgår hvordan midlerne fordeles på
projekter og aktiviteter over den femårige periode, 2016 - 2020, hvor
områdefornyelsen finder sted.
Priserne for anlægsopgaverne er vurderet ud fra erfaringstal. Som
projekterne bliver gennemført vil det højst sandsynligt blive nødvendigt
at revidere budgetterne hvilket vil blive gjort årligt. Der vil samtidig blive
vurderet på hvorvidt tidsplanen skal revideres.
Større ombudgetteringer vil kræve en politisk behandling og godkendelse fra Udlændinge, Bolig og Integrationsministeriet.
Der er i forlængelse af områdefornyelsen søgt midler til bygningsfornyelse; midlerne fremgår ikke af denne oversigt. Se mere om bygningsfornyelsen på side 36.
Projektledelse
Det er projektledelsens ansvar løbende at sikre fremdrift i områdefornyelsen bl.a. ved at facilitere og igangsætte arbejdsgrupperne.
Desuden sikrer projektledelsen sammenhængen og kvaliteten i både de
fysiske projekter og aktiviteterne.
Projektledelsen varetager fem kerneopgaver; administration, borger og
interessentinddragelse, budget - og regnskab, projektstyring og kommunikation. Opgaverne vil blive varetaget af én projektleder og en deltidsansat. Derudover skal der forventes indkøb af ekstern bistand i sær i
opstarten af projektet, tryksager mm.
Lokaler
Der er god erfaring med at flytte områdefornyelsesprojekter ’ud i byen’
hvor det er synligt og tilgængeligt for borgere og grundejere. Projektledelsen vil kigge på mulighederne. Det kan også være en mulighed
at bruge kommunens egne bygninger der ligger i gadeniveau eller lave
pop-up butikker i forlængelse af konkrete aktiviteter.
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2016
Munkestræde

2017

2018

2019

2020

440.000

Krøyers Stræde

440.000
700.000

Hulgade

700.000
4.000.000

Frederiksgade

4.000.000
5.250.000

Klosterplads
Fra trafikrum til byrum

Total

5.250.000
4.300.000

4.300.000

50.000

50.000

100.000

100.000

300.000

De små sikre

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

Arbejdsgruppe: Kultur

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

Arbejdsgruppe: Grønt og blåt

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

Projekt Mølledammen

300.000

Arbejdsgruppe: Bevægelse

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

Arbejdsgruppe: Kunst

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

Områdefornyelsesprogram
og rapport til bygningsfornyelse, udarbejdet 2015.

510.000

Projekledelse

660.000

660.000

660.000

660.000

660.000

3.300.000

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000

280.000

Lokaler, pop-up butik

100.000

100.000

100.000

80.000

40.000

420.000

Bygningsfornyelse;
kampagne og planlægning

160.000

40.000

2.626.000

2.206.000

Tryksager, facilitering, ekstern
bistand mm

Total

300.000

510.000

200.000
5.366.000

6.646.000

5.656.000

22.500.000

Inspiration

December 2015

Områdefornyelsesprogram 2016 - 2020

43

LIV I
MIN

BY

Hvis du har lyst til at høre mere, spørge,
læse, se nærmere på programmet og
mulighederne for at være med, kan du få fat
i os på:
Tel. :
Mail:
www:

3017 5060
LiviminBy@svendborg.dk
www.svendborg.dk > søg: liv i min by

Deltag eller følg os på :
Instagram /

Facebook

#liviminby #delditsvendborg

