Dagsorden
Møde 2 i OmrådeForum 2019
Tid: 8. maj 2019, kl. 16.30-19.30 | Sted: Munkestræde | Mad: Ja | Tilstede: Lars Aagaard, (interessentrep.)
Nicolai Amstrup, Johnni Balslev (borgerrep), Dorte Hoff Erichsen (grundejerrep.), Jan Yttesborg
(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; Planafd.
Afbud: Nils Valdersdorf Jensen (interessentrep.), Morten Refskou (Admin.)
1.





Orienteringer
Repræsentation i OmrådeForum.
TumbleRun den 25. maj, Bevægelse
Den spiselige gade, Grønt og Blåt
Den Rygende Pibe, Kunst

2. Akademisk nyt, orientering
Marie Debié er studerende fra Danmarks Pædagogiske Universitet og i færd med at skrive speciale om
borgerinddragelse og samskabelse. Marie sidder til dagligt i kontoret i Munkestræde og vil give et indblik i
nogle af de temaer hun har arbejdet med.

3. Dispositionsforslag for klosterplads og frederiksgade
Beslutningstema
Ifm. Byrådets beslutning om at starte planprocessen og afsøge alternative p-løsninger i området skal det
besluttes om der er skal ændres i det eksisterende dispositionsforslag, som sendes videre til Teknik- og
Erhvervsudvalget til brug for lokalplanforslagets udarbejdelse og offentliggørelse.
Projektledelsen indstiller at:
Der arbejdes videre med dispositionsforslaget i den nuværende form med følgende bemærkninger
o At der bibeholdes min. tre taxaholdepladser foran stationen
o At afsætnings p-pladserne ved stationen omdannes til korttidsparkering
o At der gøres plads til to til tre taxaholdepladser langs Jessens Mole ved den nye
pladsdannelse i Frederiksgade
o At det fortsat undersøges om vejprofilet ved S-svinget på Klosterplads kan indskrænkes og
dermed give mere plads til byrum eller p-pladser foran stationen. (Notat fra WERK vedr.
muligheder eftersendes og/eller gennemgås på mødet)
Sagsfremstilling
Siden sidste møde er planprocessen sat i gang af Byrådet med det såkaldte P-forlig der indeholder følgende
punkter der kan påvirke dispositionsforslaget:
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I forbindelse med omdannelse af Frederiksgade til ensrettet vej undersøges det, hvorvidt der i
vinterhalvåret kan etableres skråparkering eller parallelparkering i den ene side af vejen. Dette
undersøges i dialog med OmrådeForum og med virksomhederne i Frederiksgade.
Ligeledes afsøges hvordan der kan fastholdes et mindre antal korttids P-pladser i hjørnet ved
Sydbank,
…alternativt ved taxaholdepladsen overfor.
Inden der træffes endelige politiske beslutninger om byfornyelsesprojektet afholdes der
borgermøde om det samlede projekt, herunder om ovenstående delelementer.

WERK Arkitekter/Via Trafik har udarbejdet et notat der belyser fordele og ulemper ved de tre parkerings
alternativer: Klosterplads/Sydbank, klosterplads/Toldbodvej og Frederiksgade(skråparkering). Se notatet .
De tre alternativer er med udgangspunkt i notatet, gennemgået med Fyns Politi der opsummeret
bemærker følgende:





Klosterplads/Sydbank: Det er meget svært at se de to pladser ved Sydbank for sig, da der er ringe
oversigt, den faktiske manøvrering ved parkering er vanskelig og samtidig bemærkes det at der iflg.
Færdselsloven ikke må parkeres i overlæggeren af et T-kryds.
Klosterplads/Toldbodvej: Den hævede flade med to krydsninger er ok. Evt. kan de to
fodgængerfelter fjernes og den hævede flade kunne være nok til at markere krydsning. Hvis ssvinget kunne gøres fladere ville det give mulighed for at få mere plads til cykelsti og evt. parkering.
Frederiksgade (skråparkering): Sikkerheden for cyklister bliver dårligere og fortovene bliver meget
smalle.

Desuden blev der talt om:
 Reduktion af taxaholdepladser: Svendborg Taxa har i løbet af processen fremhævet at den
generelle service vil blive forringet og især weekendens aften- og nattebetjening. Politiet foreslår at
der etableres to-tre taxaholdepladser i den anden ende af Frederiksgade.
---Efterfølgende har der været afholdt møder med ejere og lejere i området. Møderne har været delt op i
møder for hhv. Frederiksgade- og Klosterpladsområdet.
Det første møde blev afholdt umiddelbart efter vedtagelse af dispositionsforslaget, den 19. februar
(Frederiksgade) og den 21. februar (Klosterplads), og det andet møde efter vedtagelsen af ´P-forliget’, den
25. april. (Klosterplads og Frederiksgade). Herunder gives en kort opsummering af tilbagemeldingerne fra
møderne ift. parkering.


Frederiksgademøde den 19. februar
Der var i alt 8 fremmødte lejere og gennemgående en meget positiv stemning ift. forslagets
udformning.



Frederiksgademøde den 25. april.
Der var i alt 8 fremmødte. Vedr. Frederiksgade (Skråparkering): Fremmødte ejere og lejere i
Frederiksgade er meget skeptiske ift. den foreslåede skråparkering: den minimerer
udeserveringsarealerne (omend det er flexparkering) og det reelle fodgængerareal. Ideen om en
attraktiv, rekreativ gågade med mange træer og færre biler indfries ikke i forslaget. Samtidig mente
de fremmødte beboere ikke at det er Frederiksgade der skal løse byens p-behov og efterlyser
samtidig en plan for fx et parkeringshus i nærheden. Der var ingen yderligere kommentarer ift. de
andre p-alternativer
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Klosterplads møde den 21. april.
På mødet var der i alt 7 fremmødte. Alle de fremmødte forretningsdrivende var skeptiske overfor
fjernelsen af p-pladser. Herunder særligt fjernelsen af p-pladserne tæt ved Klosterstræde. Det blev
aftalt at der skulle skitseres på alternative muligheder for at indpasse flere p-pladser. Umiddelbart
efter mødet blev ’P-forliget’ besluttet i Byrådet og dermed blev rammerne for hvilke alternativer
der skulle skitseres på sat.



Klosterplads møde den 25. april.
Til mødet var der kun én der dukkede op. Vedkommende var skuffet over at det ikke umiddelbart
så ud til at blive muligt at etablere 2 pladser (jf. politiets tilbagemelding) ved Klosterstræde og at
der ikke var skitseret på muligheden for at etablere p-pladser foran trappen.
Der var positiv respons på at flytte taxaholdepladserne således at p-pladserne tættest på
Klosterstræde bliver til korttidsparkering.

-----Der har ifm. den formelle planlægning af området været afholdt borgermøder den 18. og 27. marts, med en
samlet deltagelse på ca. 30 personer.
Der er på alle møderne primært blevet diskuteret p-pladser, men der har generelt været begejstring for
dispositionsforlagets udformning vedr. belægning, belysning, begrønning mm. Øvrige forslag og ideer har i
mindre grad indvirkning på dispositionsforslagets udformning og vil blive gennemgået på mødet.
Der har på borgermødet den 27. marts og i dialogen med Fyns Politi været talt om muligheden for
indskrænke bredden af vejprofilet i s-svinget. Det undersøges i skrivende stund om det er
muligt/hensigtsmæssigt at gøre profilet smallere og svinget ’blødere’ og derved og skabe mere frirum foran
stationen og Sydbank.
Bilag:





Notat fra WERK Arkitekter/ Via Trafik vedr. p-pladser
Notat fra møde med Fyns Politi
Notat fra Frederiksgademøder 2019
Notat fra Klosterpladsmøder 2019

4. Finansiering– drøftelse
Dispositionsforslaget indeholder et anlægsoverslag hvor den samlede byggesum lander på 21.476.074 kr.
fordelt på fem områder: Frederiksgade, Klosterplads/Jerbanegade, Trappen, Klosterstræde,
Klosterplads/Toldbodvej.
Dertil kommer rådgiverudgifter, evt. omkostninger ift. arkæologiske udgravninger og mulige udgifter til
BaneDK’s ydelser på i alt: 3.990.356 kr.
Vi har på nuværende tidspunkt 10.542.690 kr., midler fra områdefornyelsesprogrammet, og det samlede
udgiftsoverslag ender på 25.466.430 kr. og der mangler således 14.923.732 kr. til at gennemføre det
samlede projekt.
Vi har fået afslag fra Realdania på en ansøgning på ti mio. kr. Som begrundelse for afslaget blev det anført
1) at der allerede er gennemført et stort projekt i Svendborg med Realdania-midler (Den Grønne Tråd) med
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samme tema, 2) at projektet mest har præg af at være et infrastrukturprojekt, 3) at sammenhængen med
Den Blå Kant ikke er godt beskrevet.
Der ønskes en drøftelse af mulighederne for at søge finansiering andre steder.
Bilag:


Anlægsoverslag med kort

5. Midlertidige foranstaltninger i Frederiksgade
Beslutningstema
I områdefornyelsesprogrammet er der under overskriften Fra trafikrum til Byrum sat i alt 300.000 kr. af til
at afprøve konkrete tiltag ift. trafikomlægninger. På det sidste møde med ejere og lejere i Frederiksgade var
der stor interesse for dels at afprøve de tiltag der ligger i dispositionsplanen, men også for at få en
sammenhængende plan/udseende af udeserveringen generelt.
Indstilling
Projektledelsen indstiller at: der afsættes 200.000 kr. til afprøvning af trafikale scenarier i Frederiksgade.
Baggrund
Ensretningen kan dels tage hul på den faktiske adfærdsændring der skal til ift. at tilgå p-pladserne ved
Kvægtorvet og på Klosterplads. Samtidig bliver trafikken på Klosterplads væsentlig simplere og vi får en reel
indikator på hvad det betyder for oplevelsen af trygheden i det store s-sving. Derudover afprøves den reelle
betydning for trafikkens fordeling i området
Ensretningen kombineret med parallelparkering i Frederiksgade vil give plads at afprøve de udvidede
udeserveringsarealer. Udeserveringen skal tydeligt være adskilt fra kørearealet. På mødet med ejere og
lejere var der stor interesse for i samme omgang at få et ensartet eller gennemtænkt udseende af gadens
udeserveringsarealer; parasoller, møbler, blomster etc. De midlertidige foranstaltninger vil være en god
anledning til at der internt i gaden bliver en selvforståelse af hvordan gaden skal fremstå – på trods af den
store variation af serveringssteder.

6. Bylivspuljen
OmrådeForum skal tage stilling til hvorvidt man ønsker at støtte de to projekter via Bylivspuljen


Spåneriet på Frederiksø ansøger om 12.000 kr. til en Hulebyggerworkshop for børn i slutningen af
Juli. Fra ansøgningen:

Åben workshop for børn I Svendborg. Der bygges en hule I træ. Formålet med selve workshoppen er at
skabe en fælles aktivitet for børn I Svendborg, som fokuserer på at øge børnenes kendskab til håndværk, at
få børnene udenfor gennem leg, kreativitet og fællesskab. Det vil være en åben workshop (med tilmelding),
og vil derfor også give børnene mulighed for at møde andre børn i forskellige aldersgrupper at lege og
bygge med. Den færdige hule vil være tilgængelig for byens børn at lege og mødes I. Den vil give dem en
central og let tilgængelig opholds- og legeplads. Vores samarbejdsparter ‘Dansk Hulebyg’ arbejder ihærdigt
på, at få flere børn udenfor og lege, og at vise dem hvad de kan lære, ved at bruge deres hænder. Dette
bakker vi I høj grad op om, og vil gerne lade dem komme og inspirere Svendborgs børn og børnefamilier.
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Stine Kähler Madsen ansøger om 45.000 kr. til forskellige installationer til skateboarding i bla.
Hulgade. Projektet skal finde sted fra uge 25. Fra ansøgningen:

Der foreslås opført er række små hacks af byrummet. Formålet er at skabe større forbindelse mellem byens
centrum, Prøveparken og de midlertidige elementer på Frederiksøen (som bliver bygget og placeret
ligeledes i uge 25 2019) - altså en større forbindelse mellem by og havneområdet. Med små indgreb i byens
eksisterende områder vil man kunne skabe mere aktivitet og forbinde byrummet med bevægelse.
Det kan være små ændringer af underlag, kantsten og strategisk placering af en bænk, som vil kunne skabe
mere aktivitet i byrummet. En tom plads vil kunne aktiveres med et enkelt flytbart element, som en kantsten
af beton eller en bænk af et hårdt materiale. Det flytbare gør at man uden de store problemer vil kunne
ændre byrummets funktion og karakter over en periode, og dermed åbnes op for mulige forandring ift.
byplanlægning og byfornyelse, uden at ødelægge eller destruere elementerne.
Det at stå på skateboard og være en del af det fællesskab handler også om at spejle sig i hinanden, passe på
hinanden, skabe identitet og ikke mindst at tage ansvar for skate-områderne. Ofte har skate-områder den
fordel i byerne at være oplyste, og dermed trygge zoner for unge mennesker at opholde sig på, også efter
mørkets frembrud. Politiet har ofte et godt og tæt samarbejde med brugerne af disse skate-områder og det
har en præventiv effekt ift. udsatte unge og andre udsatte borgere, som ellers vil opholde sig på området.
Det er et miljø, hvor der er plads til alle typer og hvor man passer på hinanden. Det er et miljø, som ofte
aktiverer forældre og der er tit god dialog mellem brugere, forældre, politi og sociale myndigheder.
Bilag:



Ansøgning – Hulebyggerne
Ansøgning – Skatehacks
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