
Referat fra informationsmøde den 5. februar 2014. 

Dagsorden: 
 

• Pkt. 1 velkommen 

Torben Jørgensen og Henrik Nielsen bød velkommen til mødet. 
 

• Pkt. 2 kommunikation omkring Torvet 

Helge Padegaard gennemgik den 3-punkts plan, der er lavet for at øge 
informationsniveauet omkring arbejdet på Torvet – herunder:  
 

- mailliste målrettet de primære erhvervsdrivende omkring Torvet 
– annonceringer i Fyns Amts Avis og / eller Ugeavisen Svendborg. 
- hjemmeside – www.svendborg.dk/torvet 

Langt den overvejende del af informationen vil ske via disse tre kanaler. Hertil 
kommer evt. yderligere informationsmøder og / eller besøg i den enkelte 
forretning.   

Mulighed for fælles aktiviteter omkring Torvet - eks. fortællinger om de 
arkæologiske fund, Svendborg Vand fortæller om de udgravninger de foretager, 
events der skal aftales og arrangeres i samarbejde med de erhvervsdrivende 
omkring Torvet. 

• Pkt. 3 Revideret tidsplan 

Kjeld Bussborg gennemgik tidsplanen for anlægsarbejdet. Kjeld Bussborg 
pointerede flere gange, at tidsplanen er et udtryk for de rammer, der kendes på 
nuværende tidspunkt. Tidsplanen er afhængig af de politiske beslutninger samt 
de aftaler, der efterfølgende skal indgås med entreprenørerne. 
 

Tidsplanen lægges på www.svendborg.dk/torvet 
 

• Pkt. 4 tilbagemelding på spørgsmål stillet den 20. januar   

Kjeld Bussborg besvarede en lang række spørgsmål fremkommet på mødet den 
20. januar. Der var derefter en drøftelse omkring skiltning til Møllergade og 
varekørsel i Møllergade, parkeringspladser og placering af torvehandlen på 
lørdage.   
     
Skiltning til Møllergade: 
Skiltning i gågaden skal være bedre – ingen indkørsel fra Brogade /Korsgade, 
ingen indkørsel fra Klosterplads. Dette synliggøres vha. skiltning, at der er 
ensrettet kørsel med indkørsel fra Tullebrinken. 
Hvis nødvendigt opsættes skilte op relevante steder.  



Ensretningsskilte opsættes i Møllergade, hvor der er mulighed for indkørsel fra 
sideveje. Skiltet ved indkørsel fra Klosterplads flyttes til en mere synlig 
placering. 
 
Gratis parkering – første time: 
Dette er alene en politisk beslutning og ligger derfor ved politikerne.  
 
Torvehandel på lørdage – Centrumpladsen: 
Der er et ønske fra virksomhederne i nærheden af Torvet om at rokere rundt på 
pladserne således, at trafikken kan glide gennem Centrumpladsen fra både 
Tinghusgade og Bagergade / Skolegade.  
 
Dette vil kræve en ny aftale med stadeholderne. 
Der er indgået en aftale med torvehandlerne om, at de er placeret på 
Centrumpladsen indtil de igen kan vende tilbage til Torvet. 
Der arbejdes med en forbedret skiltning ved indkørsel fra Dronningemaen samt 
ved Tinghusgade. 
 
(Efter mødet den 5. februar er det besluttet igen at undersøge mulighederne for 
at ændre placeringen af torvestaderne på Centrumpladsen. Der vil blive forsøgt 
at finde en løsning, der kan tilgodese alle parter.)  
 
Fra Ramsherred vil der blive skiltet med ensrettet færdsel ved indkørsel til 
Rådhusparkeringen (dobbeltrettet trafik kan ikke tillades pga. dårlige 
oversigtsforhold ved udkørsel til Ramsherred). 
Der etableres vendeplads på Ramsherred ud for indkørsel til Rådhusparkeringen 
af hensyn til tilstrækkelig manøvreplads. 

 

 

 

 

 

 


