Dagsorden
Møde 1 i OmrådeForum 2019
Tid: 6. februar 2019, kl. 16.30-19.00 | Sted: Munkestræde | Mad: Ja | Tilstede: Nils Valdersdorf Jensen,
Lars Aagaard, (interessentrep.) Nicolai Amstrup, Johnni Balslev (borgerrep), Dorte Hoff Erichsen
(grundejerrep.), Jan Yttesborg, Morten Refskou (Administration), Palle Fischer [C], Niels Christian Nielsen
[A], Jens Munk [Løsg.], Fmd. Flemming Madsen [A] (Politisk rep.)
Jesper José Petersen, projektleder for Liv i min By, Heidi Hauschild Jensen, Afdelingsleder Plan,
Til behandling af pkt.1 Signe Hertzum, WERK Arkitekter og Peter Stanley - ViaTrafik
1. Dispositionsforslag for Klosterplads og Frederiksgade
Beslutningstema
I forlængelse af beslutningen om at arbejde videre med scenarie A har WERK Arkitekter udarbejdet et
dispositionsforslag der skal behandles i OmrådeForum.
Projektledelsen indstiller at:
• Der arbejdes videre med dispositionsforslaget
Sagsfremstilling
Dispositionsforslaget er i god overensstemmelse med principperne i Scenarie A og der ønskes en drøftelse
af projektet i sin helhed.
Forslaget skal på nuværende niveau dels danne grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag og dels
være baggrundsmateriale ift. fondansøgninger.
Forslaget som OmrådeForum sender videre med evt. rettelser, vil dels blive gennemgået ift. til diverse
interessenter, fx Bane Danmark, Kulturarvsstyrelsen, Fyn Bus mm.
Helt nært vil der efter vinterferien blive afholdt møder med virksomheder og beboer omkring Klosterplads
og Frederiksgade.
Bilag

•

Dispositionsforslag 01.02.2019

3. Kultur
Beslutningstema
Forslag om at knytte kulturmidlerne i Liv i min By direkte til formidling af kulturarv ved Klosterplads og
Frederiksgade.
Projektledelsen indstiller at:
• De resterende kulturmidler på ca. 400.000 knyttes til formidling af Klosterplads og Frederiksgade
Sagsfremstilling
I områdefornyelsesprogrammet er der afsat 500. 000 kr. til:
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
I 2016 satte Liv i min By i samarbejde med Svendborg Museum, By- og Landskabsforeningen Sydfyn skilte
op på 12 vigtige steder byen. Projektet blev støttet af SEAF med 50.000 kr.
Kulturmidlernes fokus på way-finding og markere vigtige steder kan aktivt bringes i spil ift. at løfte den del
af formidlingen af Klosterplads der ikke kan klares ved hjælp af belægning. Dels kan der være tale om
aktiviteter og skiltning, men måske særlig interessant er det at undersøge en vedkommende digital
formidling.
Fortællingen om Klosteret under Klosterplads er muligvis en af de væsentligste temaer for omdannelsen
området og er dermed også en væsentlig fortælling ift. fonde der kan være med til at finansiere
omdannelsen.
4. Grønt og Blåt
Beslutningstema
Program for Grønt og Blåt gruppens arbejde i 2019-2020.
Projektledelsen indstiller at:
• Programmet vedtages
Sagsfremstilling
Gruppens arbejde har på mange måder været vellykkede. Gruppen vil også gerne arbejde med aktiviteter
der har en mere midlertidig karakter og prøve at skabe synergi mellem den grønne pulje og gruppens
aktiviteter og på den måde få involveret flere i de grønne projekter i byen.
Bilag
•

Handlingsplan 2019-2020

