
40 Ugeavisen svendborg Tirsdag 29. augusT 2017
   

open by nighT/kulTurnaT

Svendborg: Mange er stoppet 
op ved byggehegnet i Møl-
lergade gennem se seneste 
måneder for at se nærmere 
på håndværkernes arbejde 
med 29 nye tegltrin i Mun-
kestræde. Projektet er en del 
af liv i min By, der er Svend-
bords områdefornyelse frem 
til 2020.

Renoveringen af strædet 
har affødt en del nysgerri-
ge spørgsmål. Dem, der har 
lyst til at komme ind bag 
hegnet, kan på kulturnatten  
kigge ind fra klokken 19, hvor 
projektleder og byplanarki-
tekt fra Svendborg Kommu-
ne Jesper José Petersen, arki-
tekterne fra NOA Architects 
og håndværkere kan fortæl-
le mere.

I Munkestræde kan man 
f.eks. se på motiverne i trine-
ne. Trappen vil dog ikke væ-
re fuldkommen færdig – den 
endelige indvielse sker  14. 
september, hvor vandrende, 
inventar og lys skulle være 
helt på plads

Der var oprindeligt planer 
om også at forskønne Krøy-
ers Stræde lidt længere oppe 
af Møllergade, men den plan 
er desværre blevet reduceret, 

Få et kig på renoveringen af Munkestræde
byggepladsen holder åbent på kulturnatten fra klokken 19.

Fredag aften kan man få et 
indblik i renoveringen af 
Munkestræde. Pr-foto

forklarer projektlederen:
- Vi har ikke kunnet rea-

lisere alle ønsker om skabe 
rumlige oplevelser

i begge stræder, så derfor 
har vi  valgt at få trappen 
i Krøyers Stræde renset og 
gjort i orden, og bruge flere 

midler og kræfter på Mun-
kestræde. Han tilføjer, at der 
har været mange inde i Liv 
i min By butikken i Munke-

stræde som er nysgerrige:
- Folk er generelt meget in-

teresserede i byudviklingen – 
især nu hvor den begynder at 

tage fysisk form., siger Jesper 
José Petersen.

 Men inden dét projekt 
sætte si gang, er der altså 
mulighed for at se nøjere 
på  Munkestræde. Er man 
yderligere interesseret i ar-
kitektur og tankerne bag, så 
vises der i borgerbutikken 
også film: ”Strange & Fami-
liar – Architecture on Fogo 
Island”, der er en prisbeløn-
net film om ny arkitektur i 
et af verdens mest øde ste-
der – New Foundland – en 
film, der visuelt udfordrer 
grænserne for hvad bygnin-
ger kan bidrage med i natu-
ren, og hvorfor det kan være 
så svært at sætte fingeren på 
god og dårlig arkitektur.

Entréen er gratis. Filmen 
vises klokken 21 og hele ar-
rangementet slutter ca. klok-
ken 23. /EXP
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