Dagsorden
Møde 3 i OmrådeForum 2017
Tid: 13. september 2017, kl. 17-20
Sted: Munkestræde
Afbud: Jan Yttesborg (Svendborg Kommune), Nils Valdersdorf (Interessentrep/Museum)
Referent: Anna Rossel Jeppesen (praktikant, Liv i min By)
Orienteringspunkter
1. Det Store Gæstebud. Mikael Hansen fra kulinarisk Sydfyn fortalte om den succesfulde
afvikling af arrangementet. Det viste sig hurtigt at der var stor interesse fra skolernes side og
deltagerantallet kom op på ca. 700 børn. Det gik lidt mere trægt med arrangementerne ’kom
med på tur’ og ’madaften’ – men potentialet er der, men det skal måske laves i en anden
ramme eller anden formidling. Der var meget presse på arrangementet hvilket selvfølgelig
også har hjulpet selve fødevaremarkedet.
2. Fremtidens Havn: Klaus Johannessen fra havneafdelingen fortalte om hvad der pt. er gang i
på havnen. Og der var primær to punkter der blev diskuteret salget af Krøyers Plads og
kommunikationen af Liv i min By og Fremtidens Havn.
3. Åbning af Munkestræde. Taget til efterretning
4. Mad & drikke. Kl. 18.00
5. Korte orienteringer
a. Kunst. Skitseprojekt forventes præsenteret på OF-møde den 29 november
b. Bevægelse. Børneruterne er en middelsucces overvejer at overdrage det til
byskolerne, der så forhåbentligt vil bruge det aktivt
c. Grønt og Blåt. Indvielse af de forskellige områder som grønt og blåt har været med i
bliver den 6. oktober 17.00 –18.00 og får form som en gåtur til de oaserne.
 Ros til Mølledammen. Endelig mere af den slags – behøver ikke være så
poleret. Der er rigtig mange der bruger det! Folk i området kommer ud og
bruger det flittigt. Vigtigt at der bliver holdt pænt og rent, det fungerer rigtig
fint. Kunne man vælge at understøtte hygge viceværtrollen. Prøver at lave et
lille Mølledam laug. Man passer bedre på sit nærmiljø, hvis man er en del
det. Driften er en løbende overvejelse. Hvis vi forsømmer de kommunalt
ejede områder er det en ond cirkel. Hvis det omvendte gør sig gældende
skaber det stor værdi for borgerne i lokalområdet. Måske lave en kaffekasse
til dem der passer på det. Grønt i bybilledet har været i underskud, så positivt
at der er mere fokus på det – som også er efterspurgt i programmet.
 Plantevæggen får stor ros også
d. Havnerampen. Afsluttende samtaler/aftaler med Riber. Hvis alt går godt, så kan vi
være færdige i januar 2018. Ros for at processen har været så hurtig.
e. Klosterplads/Frederiksgade. Studietur i 2018 – finde inspiration i andre byer. Måske
lidt større byer i Tyskland.

Beslutningspunkter [18.30]
6. Prioritering af yderligere midler til midlertidige byrum.
a. Vi forslår at vi laver en pulje hvor grundejere kan søge om at få støtte til at sætte en
grøn væg op. Vi betaler halvdelen og bygningsejer er efterfølgende pligtig til at
vedligeholde anlægget. Det foreslås at afsætte 270.000 kr. til puljen.
b. Grønt og Blåt-gruppen har dygtigt lavet projekter i byen og vi foreslår at gruppen
laver et oplæg til hvordan de resterende 300.000 kr. kan bruges på at lave
midlertidige byrum i området. Oplægget behandles på næste møde i OF.
Der skal tages stilling til hvorvidt man ønsker at gå videre med ovennævnte.
Beslutning a: Projektledelsen laver et udkast til retningslinjer der tager nedenstående i
betragtning. Udkastet bliver sendt ud til godkendelse før eller til næste OF møde d. 29. nov.







Måske skulle man lave et låst beløb, for at gøre det mere overskueligt at søge.
Grønne vægge: bør være mere fleksibelt – både til erhverv og privat. Lave et oplæg hvor
der gives mulighed for forskellige former for medfinansiering; pen eller arbejdskraft …
Ide også om borgere der kunne gå sammen om et grønt areal udenfor deres ejendom.
(Ejerforening).
Er der problemer med skilte og facade…3 års mulighed for midlertidighed via den nye
planlov.
Vi har nu erfaringer fra plantevæggen på stationen og den fungerer fint - der kan evt.
laves fast aftale med leverandør ift. fornuftige priser.
En grøn bylivspuljen: til små grønne ideer. Få beboerne til at lave små grønne mikrooaser. Så bliver det ikke midlertidigt, men det er måske også okay.

Beslutning b: Vedtaget. Idet OF Ønsker flere positive oplevelser og overraskelser med grønne
installationer. Det er vores opgave at gøre det interessant og nyt i bybilledet. Finde de gode
steder, der trænger til en hånd.
7. Kultur – find vej. 800 år på 500 meter.
Projektet har muligvis haft for mange del-elementer og været for økonomisk ambitiøst. Vi
foreslår at indskrænke projektets dele til alene at indeholde en tidslinje, 10 fortællinger og at
præcisere den historiske periode til 1870-1900; der hvor den gamle kystlinje forsvinder og det
moderne Svendborg bliver født.
Der skal tage stilling til at hvorvidt man ønsker at går videre med ovennævnte.
Beslutning: Der udarbejdes projektbeskrivelse til revideret projektbeskrivelse som foreslået.
Kommentarer i øvrigt:
-

-

Efterspørgsel: hvor meget bliver de brugt de eksisterende standere med qr –kode?
Måske fokusere på undervisningsmateriale; også for at lette fondssøgning.
Svendborg har en unik historie, og synes der skal være mere fokus på det maritime, godt
med podcasts (det er i fremgang). Den primære økonomiske post er dramatisering af den
historiske tekst til podcast og opførelse. Ikke det store i anlæg.
Visualisering af byens historie, tror der er et publikum til det.
Hægte sig på andre events, undervisning. Hvis det kan gøres til en varig installation, der
giver mening også frem over. Tænke på den lange bane.

-

Udgangspunktet er at arbejdet udføres med professionelle skuespillere – men der er også
muligheder i de frivillige fx Sydfyns Kulturforening.
Handler det her om vores fokus….OmrådeForum/Liv i min By er vel
udviklingstænkningen. Er det her nærmere noget for museet?

Ekstra punkt vedr. bylivspulje
Skal der gives støtte til de samme år efter år fra den lille bylivspulje?
Beslutning: Så længe de søger formelt hver gang. Der skal informeres om hvor mange gange de
forskellige har søgt tilskud; så må OF tage stilling.
Den store pulje genskrives så den også kan gives til opstart på flerårige projekter; så der netop ikke
spildes kræfter og penge på små ansøgninger.
Kommentarer i øvrigt:




De røde babyer splitter og de fleste synes rigtig godt om musene. Det er meningen at de skal
pilles ned snart, det var et krav fra kommunens driftsafdeling. Det afklares om det nu er
nødvendigt.
Synes der skal mange flere initiativer til i området: man kan lave et
reklamefremstød/kampagne for at ramme nogle nye. Ud på gaden og ’fange’ nye borgere.
Måske i december og måske med papirchecks…?

