Referat
Møde 4 i OmrådeForum 2017
Tid: 29. november 2017, kl. 17-20
Sted: Munkestræde
Mad: kl. ca. 18 – ikke en julefrokost, men til gengæld inviterer vi til en kop juleøl den 7. dec ;-)
Afbud: Curt Sørensen, Nikolaj Amstrup, Finn Olsen
Orienteringspunkter
1. Havnerampen. Ny tidsplan; forventet færdiggørelse i maj 2018*
2. Bygningsforbedring. Udvidelse af zonen har resulteret i flere ansøgninger; også fra den
gamle zone
3. MitSvendborg. Den 3. december er der et opslag med fokus på bylivspuljerne; både den
grønne og den almindelige bylivs pulje, og frivillighed.
Orienteringer taget til efterretning.
*Tidligere aftalte mini-forbindelse ved trappen/rampen sættes i gang
Beslutningspunkter
4. Den grønne bylivspulje
I forbindelse med udformningen af den grønne bylivspulje, på 270.000 kr., har vi været ude at
snakke med andre der arbejder med grønne puljer som kan søges af borgere. Erfaringen er at
det er svært at få folk til at søge og få projekter op at stå. De grundlæggende kriterier for puljen
er udformet fra denne erfaring:
 Der skal være en medfinansiering; men der ingen krav om størrelsen eller formen
 Projekterne skal være offentlige tilgængelige (kan være i begrænset tidsrum) og/eller
synlige fra offentlig arealer; så det kommer byen til gode.
 Projekterne skal ikke være indenfor områdefornyelsens afgrænsning, men det er et
kriterie der bliver taget højde for fra projekt til projekt.
 Der er ikke en begrænsning på hvor meget man kan søge.
Der skal tages stilling til hvorvidt man ønsker at gå videre med den grønne pulje med
udgangspunkt i ovennævnte punkter og vedlagte bilag.
Beslutning: Indstillingen vedtaget, med den undtagelse at der fokuseres på
Områdefornyelsens afgrænsning. Viser det sig at det er svært at få projekter sat i gang
kan zonen udvides, som ved fx Bygningsforbedringen.

5. Bylivspuljen
Der er en ansøgning til den lille bylivspulje fra Per Buk og Ann-Kerstina Nielsen på 20.000 kr. til
udsmykning af yderligere 4 kunstlygtepæle.
Der skal tages stilling til hvorvidt man ønsker at støtte projektet.
Beslutning 1: OmrådeForum vil gerne støtte projektet med 10.000 kr.: 2 lygtepæle
Beslutning 2: OmrådeForum vil gerne lave et punkt til kommende møde i MKT (Udvalget
for Miljø-, Klima-, og Trafikudvalget) der opfordrer til at lade værkerne være delvist
permanente, så de kan være monteret forår, sommer og efterår og tages ned over
vinteren til vedligehold.
Kommentarer fra debatten:






Projektet
o Enighed om tilsagn på de 10.000. De kan lave to nye, de to gamle kan genbruges evt.
et andet sted i 2018.
o Det er godt for den ende af byen med noget skævt og det skaber liv
o Kan vi lide dem? Ja og nej; men vi skal ikke bestemme hvad der skal være, men om
de skal være der
o Kan de flyttes et andet sted hen? Andre lygtepæle eller evt stimulere til andre tiltag
end lygtepæle
o Fra trappen og ned mod Mølledammen mangler aktivitet, der er noget positivt ved
at trække folk den vej.
o Det er jo de nye lygtepæle der, kunne der være andre lygtepæle som trænger mere?
Midlertidighed
o Henrik Nielsen: Kunstnerne afventer med at pille værkerne det ned til de har svar fra
OmrådeForum(OF).
o Det er fint at de er midlertidige, når de er ’hjemmelavede’, de har det svært om
vinteren ift. finish.
o Hvorfor ødelægge noget, som egentlig fungerer ?
o Billigere at vedligeholde i stedet for at købe nye. Kan de genbruges?
De formelle spilleregler
o NB: OF er ikke en myndighed og har ingen administration eller bestemmelse ift. fx
vejregler. Liv i min By hjælper og vejleder; men i bylivspuljen er det folks eget ansvar
at skaffe nødvendige tilladelser og aftaler.
o Der er lavet aftale med Center for Ejendomme og Teknisk Service - Trafik og
Infrastruktur. Aftalerne er en tilladelse frem til 1. oktober, forlængelse til 1.
november og så til 24. november.
o Svendborg Vejbelysning ejer og drifter selve pælene og definerer midlertidighed
som 2-3 mdr.; og de skal ifølge aftale fjernes nu.
o OF kan sende sagen videre? Til MKT og ansøge om udvidet sæson, tage dem ned om
vinteren for vedligehold

Bylivspuljen har kørt i to år nu og der vedlagt en oversigt over vedtagne, afviste og uafklarede
Projekter, som der er givet støtte til. Bylivspuljens formål er at ”… give dig eller jer mulighed for
at gennemføre en idé, et projekt, en aktivitet, som I mener vil skabe et bedre Svendborg. Puljen
skal kort sagt støtte og sætte gang i aktiviteter og projekter, der gavner liv og forskønnelse i

Svendborgs bymidte” Der er afsat 100.000 kr. hvert år til bylivspuljen og der er til dato brugt
159.250 kr.
Vedlagte oversigt danner baggrund for en diskussion af om der skal ændres på kriterier,
procedure eller andet.
Beslutning: Puljen fastholdes ift. ovennævnte.
6. Kunst. Baggårdspassagen en udsmykning af Hulgade.
Den samlede sagsfremstilling og indstilling er samlet i Kunst – sagsfremstilling og indstilling.
Yderligere er der vedlagt kunstnerens 2 skitseoplæg og en lille film der viser et værk placeret på
den store gavl ved Munkestræde.
Ved den indledende debat var Mogens Palm og Jørn Svendsen tilstede og fremlagde projektet.
Se øvrigt sagsfremstillingen som i bilag
Kuratorgruppen indstiller:
1. Der arbejdes videre med neonpiben på Munkegården, med henblik på realisering
i 2018.
2. Der arbejdes videre med to udpegede steder i Hulgade:
a. Hjørnet ved/på Sundhedshuset og
b. den øverste del af Hulgade, hvor den møder Møllergade.
Udarbejdelse af værker til de to steder sker i dialog med en ny kunstner, der inviteres til
at lave skitseprojekter med udgangspunkt i lys og fokus på det vertikale.
Der fremsendes budget og program for ovenstående; med prioritering af realisering af
neonpiben.
Beslutning: Indstillingen vedtaget med følgende bemærkninger:
Ad 1: Piben skal fylde mere og hele facaden skal tages i brug/bearbejdes
Ad 2a: Det lille område hvor der er bænk og træ skal bearbejdes som et opholdssted.*
*Området er ikke kommunalt ejet og køb/aftale skal indgås med ejer.
Kommentarer fra debatten:






Skitseprojektet i sin helhed
o Referencerne er for søgte vs. gode takter og ideer – let og sjovt
o Kulturarvs-referencerne er tiltalende i sig selv
Piben
o Både neon og piber har en kulturarvsreference og nostalgi
o Hvorfor reklamere for tobak i vor tid?
o Det er ikke en reklame – men taler selvfølgelige ind i områdets/Svendborgs historie
med Halberg; men også skipperpiber, tegneserier, hippier,
o Originalt
o Gerne større kunstnerisk fortolkning på hele gavlen
o Hvis det skal være en pibe, så skal den være stor,
Brosten
o Generelt positiv respons på belægningen
o Er brosten kunst? Det er en tung post...

o
o



Jesper Jose Petersen: På mødet den 24. maj valgte OF at prioritere midlerne fra
Hulgade-projektet til andre ting. Beslutningen er godkendt af Byrådet og ministeriet.
Evt. midler bør ikke tages fra Kunst-budgettet da
 det på viste skitse-niveau ikke er kunstnerisk bearbejdet = ikke kunst, men
blot en brolægning
 den samlede omkostning er min. 1 mio. kr. og kunstbudgettet har i alt
500.000 kr.
 det er vanskeligt/umuligt at se hvor man skulle finde ekstern finansiering til
en almindelig brolægning.

Opholdssted ved Sundhedshuset
o Kan der laves et LAR (Lokal Afledning af Regnvand) projekt (inspiration fra Middelfart
klimaby) og samarbejde med vand og affald?
o gerne lille plads med bænk

7. Grønt og Blåt; flere steder
I forlængelse af de yderligere 300.000 kr. som Grønt og Blåt-gruppen nu råder over har gruppen
bl.a. været på tur rundt i byen for at finde små steder hvor en grøn indsats kan gøre en forskel.
Indtil videre er der udpeget følgende steder og temaer:




Event omkring Linjeparken; fx By-bier, plant et træ, insektboer.
Trekanten ved Havnegade/Toldbodvej; et grønt rum.
Krøyers Stræde; udfylde hullet ved siden af trappen og lave et pusterum med
bænk og grønt ved foden af den store gavl.

Nicolai Wøldike Schmith (Svendborg kommune og del af Grønt og Blåt gruppen) fremlagde kort
tankerne bag.
Der skal tages stilling til om man ønsker at gå videre med de konkrete udpegninger
Beslutning: Indstilling godkendt
8. Klosterplads/Frederiksgade – ikke et beslutningspunkt
Vi er i gang med forundersøgelser og vil gerne gennemgå de foreløbige analyser og give et
indblik i hvilke udfordringer, der skal håndteres.
Orientering taget til efterretning. Der bliver eftersendt et cittaslowhjul til evaluering af opgaven
og processen.
Bilag
o
o

o

Til pkt. 4
 Den Grønne Bylivspulje – brochure
Til pkt. 5
 Bylivspulje – kunstlygtepæle 2018
 Bylivspulje - ansøgninger 2016-17
Til pkt. 6
 Kunst – sagsfremstilling og indstilling
 Kunst - Skitseprojekt 1
 Kunst – Skitseprojekt 2
 Neon – pibe – film

