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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 s-
svinget 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 





Mødedato: 22-03-2019 10:00


Placering: Mødelokale - Munkestræde


Link til Outlook-element: klik her


Jesper Jose Petersen (Mødearrangør)


Mette Grønkjær Jensen (Accepteret i Outlook)


Heidi Hauschild Jensen (Afvist i Outlook)


Mogens Christiansen


DAL001@politi.dk (Accepteret i Outlook)


MPB002@politi.dk (Accepteret i Outlook)


Anna Als Nielsen (Accepteret i Outlook)


Deltagere


Noter


Anna Als er projektleder på havneprojektet Den blå kant og helt aktuelt arbejdes der med 


etape 1 som omfatter Jessen Moles (ud for Frederiksgade), Frederiksbroen og den del af 


kajarealer der ligger ved Kammerateriet, Rundbuehaller etc. Anlæg forventes at ligge i 2020 -


ligesom Frederiksgade - og de to projekter koordineres. Der er også lokalplanudarbejdelse 


undervejs.


•


Dan Lauritsen - Færdselssikkerhed på Sydfyn•


Mogens Bruun - Færdselssikkerhed i Odense•


Jesper José Petersen er projektleder for Liv i min By og omdannelsen af Klosterplads og 


Frederiksgade.


•


Mette Grønkjær Jensen, Trafik og Infrastruktur, følger begge projekter.•


Velkommen præsentation


Politi: godt tidspunkt at blive inddraget i processen•


Noget at arbejde videre med til et senere opfølgende møde. Der kommer trafik og 


tilgængelighedsrevisor på ifm. projektforslaget.


•


Formål  - indledende dialog


Anlægsprojekt er på niveau af dispositionsplan - forventet anlæg påbegyndes i 2020 •


Lokalplanforslag bliver sendt til politisk vedtagelse i august 2019. Samme med Den blå kant.•


I projektforslagsfasen kommer der både trafiksikkerhedsrevisor og tilgængelighedsrevisor på. •


Proces


ønske om 30 eller 40 km/t zone på Klosterplads indenfor projektområdet•


Kantsten ml cykelsti og vejbane, især så svingende busser/lastbiler ikke kommer op på 


cykelstien.


•


NB. Vær opmærksom på at brosten giver støj. Se fx brosten ved Kerteminde 


renæssance Havne hvor brostenene nu fjernes


•


Sinuskurvet kant i asfalt - fremfor hård granitkant. Både ift. færdsel (busser) og larm•


Evt. kan brosten være glatte, jetbrændte•


Den hævede flade er et reelt shared space hvor alt er i samme niveau, men forskellig brug af 


materialer


•


NB fjern evt. de to krydsninger og brug alene den hævede flade til at markere •


Den hævede flade med to krydsninger er ok. Vær opmærksom på at der skal være 5 m 


aftstand til p-pladser før krydsning. 


•


Klosterplads


Klosterplads og Frederiksgade - indledende dialog med 


Politi vedr. trafik.
22. marts 2019 09:23


   Interressenter side 1    







NB fjern evt. de to krydsninger og brug alene den hævede flade til at markere 


krydsning. Der skal selvfølgelig skiltes mm 


•


De to p-pladser må gerne være i forlængelse af hinanden . Men der skal være to meter 


til den tredje p-plads


•


4 meter (kørebane) bedre end 3.25 hvis der skal køre cykler i begge retninger. •


Trafikken forventes reduceret fra 1000 til 3-400 : status af gågade med bilkørsel tilladt, 


som i Brogade, det vil prioritere de gående, hvilket også er pointen med projektet. Det 


gør det også muligt at  bibeholde et køreprofil på 3.25 og flytte p-pladserne mere frit og 


måske bruge p-pladser hastighedsdæmpende. Forslag til mulig løsning.


•


Brug for en manchet/markeret ind og udkørsel for cyklister der kører mod 


bilkørselsretningen i hver ende af Frederiksgade 


•


Jævn belægning uden kantsten. Ensrettet mod byen med cykelsti i begge retninger•


Taxaholdepladser. De tre pladser ved Klosterplads kan suppleres med et antal p-pladser 


parallel parkering på JM ved den nye plads. Det sikrer at nattegæster kommer hurtigt ud af 


gaden og væk fra området og man undgår at taxaer skal køre i Frederiksgade.


•


Handicaptilgængelighed.•


U-vendinger på klosterplads bør undgås.•


Frederiksgade


Parkeringsalternativer


Meget uhensigtsmæssig ift. oversigt og faktisk manøvrering når der skal parkeres.•


Er desuden placeret midt i T-kryds. (Jf. færdelsloven må der ikke parkeres i ”


overlæggeren” i et t-kryds.)


•


Sydbank - to pladser parallel parkering i S-svinget ud for Sydbank.•


Uhensigtsmæssig ift. at se cyklister når man bakker du. Fortove bliver meget smalle.•


Frederiksgade - skråparkeringspladser i stedet for parallel-parkering•


Kan man skubbe den nordlige afgrænsningen i svinget mod syd, ind mod det fælles 


køreareal, og derved sikre mere fleksibel plads til fx p-pladser på den hævede flade og 


mere plads til cykelsti?


•


Flexparkering: Af- og pålæsning tilladt/prioriteret indenfor tidsrum - fx formiddag - og 


resterende tidsrum er evt. tidsrumsparkering. 


•


Forslag om at flytte varelevering til modsatte vejside.•


Klosterplads - 2 p-pladser bag taxa p-pladserne. Umiddelbart er det vanskeligt rent fysisk ift. 


kørekurverne. 


•


Jf. politisk beslutning den 26. februar 2019, blev følgende tre alternativer gennemgået ud fra skitser 


udarbejdet af WERK arkitekter/Via trafik.
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Liviminby Fællespostkasse


Fra: Liv i min by via Liv i min by <drupal@bellcom.dk>
Sendt: 7. april 2019 17:38
Til: Liviminby Fællespostkasse
Emne: Ansøgning - Liv i min by
Vedhæftede filer: budget.pdf; inspirationsbilleder.pdf; samarbejde.pdf


Bylivspuljen  


Ansøgning til pulje i Liv i min By 


Vælg pulje: Den lille bylivspulje til aktiviteter (max 10.000 kr.) 


Projektets titel: Hulebyggerworkshop for børn 


Ansøgte beløb: 12000 kr.  


Hvad er projektets formål og idé:  


Hulebyggerworkshop: 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.  


Hvor skal projektet finde sted:  


Linieparken. Hulen inkorporeres i de græssede bakker ved busstationen. Hulen bygges på stedet, så 
workshoppen vil også finde sted der.  
Dens placering tæt ved bus-og togstation, vil gøre transport-ventetiden sjovere for børnene. Vi ser 
linieparkens form som meget legende allerede, og den opfordrer I sig selv til at udvikles til en park for 
byens borgere at opholde sig I.  
Hulen vil bidrage med at etablere linieparken som et grønt opholdssted. 


Hvornår skal projektet udføres: 27.-28. juli 2019  


Hvilke aktiviteter vil blive sat i gang:  


Selve workshoppen, hvor hulen bygges, vil foregå over to dage I sommerferien, hvor børnene kan komme 
og bygge. Andendagen afsluttes med et lille ‘rejsegilde’. 
Der vil efterfølgende være en hule åben for aktivitet og leg I hverdagen. 
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Der planlægges derudover 2 opfølgende arrangementer (se mere nedenfor).  


Hvilken fysisk installation vil blive etableret:  


Hvordan skal installationen plejes og vedligeholdes:  


Hvem har projektet som målgruppe(r):  


Workshoppen henvender sig til børn i Svendborg (I evt. følgeskab med en voksen). Det vil foregå i 
skolernes sommerferie, og kan derfor fungere som en sommerferieaktivitet for de børn som er hjemme i 
sommerferien.  
Det er ikke alle familier, som I hverdagen har tid eller ressourcer til at dyrke børnenes kreative udfoldelse. 
En udefrakommende arrangør, kan gøre det nemmere bare at skulle dukke op. 
 
Workshoppen vil vi gerne gøre gratis, så mange børn har mulighed for at deltage.  
 
Det vil foregå med en tilmelding, så vi har en fornemmelse af, hvor mange børn der kommer. Dette ved vi 
ikke endnu, men vi vil selvfølgelig gerne have at der kommer så mange som muligt. Vi har derfor sørget 
for, at der er flere frivillige voksne til rådighed, som kan hjælpe og guide børnene.  
Hulen tegnes så de vil kunne inddeles I gruppper, og samle enkelte elementer. Til sidst vil hulen samles I 
fællesskab. 
 
Arbejdsopgaverne vil variere i sværhedsgrad, så det vil være mulig for børn fra ca. 5 til 12 år at deltage. 
Det vil være en forudsætning for nogle børns deltagelse at deres forældre er til stede. Der vil være plads til 
de voksne, men gøres opmærksom på, at det er børnenes byggeri.  
 
Hulen vil I sig selv efterfølgende være tilgængelig for alle børn (og barnlige sjæle).  


Evt. samarbejdspartnere: Dansk hulebyg, Frederikke Sølund Hansen & Louise Frandsen, Svendborg 
Erhvervsskole. Se vedhæftede for uddybning.  


Evt. anden medfinansiering:  


Kontaktperson - navn, adresse, telf og mail:  


Barbara Marie Brostrøm Laumann 
Tranderupgade 25, 5970 Ærøskøbing  
tlf. 31 36 97 72 
spaaneriet@hotmail.com 


Ansvarlig for drift og vedligehold - navn, adresse, telf og mail:  


Barbara Marie Brostrøm Laumann 
Tranderupgade 25, 5970 Ærøskøbing  
tlf. 31 36 97 72 
spaaneriet@hotmail.com 
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Budgetoverslag: budget.pdf 


Inspirationsfoto og referancer: inspirationsbilleder.pdf 


Tilbud fra håndværker:  


Andet:  







Budget 


Dansk hulebyg honorar
Dansk hulebyg er en vigtig samarbejdspartner grundet deres erfaring med hulebyggeri 
med børn. De plejer at tage 8000-10.000 kr. For en en workshop, alt efter hulens form mv. 
Vi regner med at skulle give dem et honorar på 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9000. kr. 


Materialer
Vi kan primært få doneret materialer fra forskellige samarbejdspartnere I nærområdet. Vi søger 
dog lidt ekstra til skruer, maling mv. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1000. kr. 


Forplejning
Vi vil gerne kunne sørge for, at der er noget forplejning til hulebyggerne, de frivillige 
håndværkere og arkitekterne. Derudover vil vi gerne kunne servere saftevand og boller (el. lign) 
for børnene til ‘rejsegildet’


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2000. kr


Total
Der søges om I alt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12000 kr.







Inspirationsbilleder – Dansk Hulebyg


Se Dansk hulebyg hjemmeside: https://hulebyg.dk/2016/01/18/om-dansk-hulebyg/


Og facebook: https://da-dk.facebook.com/danskhulebyg/



https://hulebyg.dk/2016/01/18/om-dansk-hulebyg/

https://da-dk.facebook.com/danskhulebyg/





Samarbejde


Dansk hulebyg
De har god pædagogisk erfaring med børnenes evner, og arbejder for børns interesse og kendskab til 
natur og håndværk. Dette kan vi kun støtte op om, og ser dem for en essentiel samarbejdspartner for 
hulebyggerworkshoppen. 


Frederikke Sølund Hansen & Louise Frandsen
Lokale arkutektstuderende med kendskab til området.
De vi designe hulen, så der både vil være gode arbejdsopgaver for børnene, og så der vil stå en færdig 
hule som passer godt ind I området og giver mening  I forhold til omgivelserne. 


Svendborg Erhvervsskole 
Frivillige snedker/tømrer lærlinge fra Svendborg Erhvervsskole vil hjælpe til med at guide børnene.
Det vil være en god øvelse for dem at lære fra sig. 


Spåneriet (arrangør)
Fælles snedkerværksted/forening på Frederiksø I Svendborg. Vi prøver I hverdagen at formidle ‘det 
gode håndværk’ for byens borgere gennem workshops, filmvisninger og lign. arrangementer I vores 
værksted. Dette vil vi også gerne kunne inkludere børnene I, gennem denne workshop. 
Vi arbejder ud fra vores motto: ‘Vi bygger, vi samarbejder, vi lærer’. Og har erfaret at vi lærer en masse 
af at lære af hinanden; sparring og vidensdeling omkring håndværket. Børnene og de studerende er 
fremtidens ‘byggere’, og vi prøver generelt at skabe en dialog og interesse I omkring kvalitet. Derfor har
vi også valgt at inkludere folk under uddannelse I projektet. 













		Notatformat.pdf

		budget.pdf

		inspirationsbilleder.pdf

		samarbejde.pdf






Dispositionsforslag for Klosterplads og Frederiksgade 
Samlet notat fra lejermøde med lejere omkring 
Frederiksgade 


Mødedato: 19‐02‐2019 
Placering: Mødelokale ‐ Munkestræde 


Noter 


Deltagere, morgenmøde, kl. 8.00 


Navn  Adresse   Mail   Telefon   Evt. 


Nana 
Frimpong 


Frederiksgade 13, 1. 
tv. 


-


Kenneth   Frederiksgade 13, 1. 
tv 


-


Jesper José 
Petersen 


Munkestræde  liviminby@svendborg.dk  3017 5060  Projektleder 


Deltagere, aftenmøde, kl. 17.00 


Navn  Adresse  Virksomhed Mail
Telefon 


 Evt.


Mads Klit  Frederiksgade 
15a 


Kahytten  - 3 personer 


Ingrid 
Knudsen 


Frederiksgade 
13, 2. tv 


-


Emilie 
Nicoline 
Rindebæk 


Frederiksgade 
15c, 2. th 


- 2 personer


Lasse 
Bekker 


Frederiksgade 
4 


VenBar  - - 2 personer 


Kim Den Høje Stue -


Jesper 
José 
Petersen 


Munkestræde  Områdefornyelsen; 
Liv i Min By 


Liviminby@svendborg.dk  3017 
5060 


Projektleder 


Introduktion 
På mødet gennemgik Jesper José Petersen (JEP) dispositionsplanen og de forudsætninger der ligger til 
grund for planen herunder bl.a. ønsket om at 
 gen‐introducere trappeanlægget ved Klosterplads







 kunne krydse Klosterplads på en fornuftig måde ved at etablere en hævet flade mellem trappen og
stationen


 Styre trafikken på de bløde trafikanters præmisser
 Ensrette og fredeliggøre Frederiksgade ved en sammenhængende belægning uden fortovskanter


Der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplanforslag førend det egentlige anlægsprojekt kan 
påbegyndes, hvilket bliver i 2020 med forventet afslutning i 2020, alternativt i begyndelsen af 2021. 


Ifm. Lokalplan og kommuneplantillæg bliver der afholdt høringer og borgermøder og derigennem en 
bredere debat af projektet. Høringen ifm. kommuneplantillæg er nu påbegyndt og der afholdes 
borgermøde mandag d. 18. marts 2019 fra kl. 17.15 til 18.45 på Kvægtorvet, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg. 
Se mere om høringen her. 


Der afholdes igen et  borgermøde ifm. høringen af lokalplansforslaget omkring sommerferien 2019. 


Udeservering 
 Langs bygningerne mod syd, der hvor de fleste serveringssteder er, bliver der en belægning af


tegl/mursten. Resten af gaden bliver i granit. 
 Idet gaden ensrettes bliver der mere plads til udeservering i begge sider. Dog ganske lidt mere i siden mod


Kvægtorvet 
 I dag er der ikke betaling for udeservering ‐ men der skal søges tilladelse. Det er afgørende at der ikke


kommer (for dyre) priser på udeservering engang i fremtiden, da det så ikke kan betale sig. Se mere her: 


https://www.svendborg.dk/erhverv/tilladelser‐og‐bevillinger/udeservering 
 Servering ved pladsen for enden af Frederiksgade tilgodeser umiddelbart lejerne i den sydlige


afgrænsning, der kan måske laves 'fadølsstation' af dem der ligger på den anden side af vejen. 
 Kan der laves elefanttrappe (Store trinflader) med inddeling der følger facadeopdelingen. Trinene


ville optage den hældning som Frederiksgade har og vil gøre det nemmere at indrette. 
o God ide, JEP tager det med videre; men


 Tilgængelighed, snublefare for synshæmmede og affaldshåndtering med containere kan
vise sig at være et problem,


 Renholdelse og vintervedligehold også.
 Der bruges også plantekummer  og rumdelere.


Trafik og parkering 


 Der er fortsat 13 parallel p‐pladser i den sydlige side af vejen.


 Frederiksgade ensrettes fra havnen mod byen
 Fortsat adgang til p‐pladser mellem banen og Kvægtorvet


 
 Kan gaden evt. lukkes i løbet af sommeren eller p‐pladserne inddrages så der er mere plads til


udeservering?
o Er noget vi kan prøve af i løbet af 2019


Andet 


 Gårdhaverne er flotte og ligger i solsiden ‐ hvordan lokker man folk derind? Folk sætter sig hvis de kan se
der sidder andre folk, derfor er fortovsserveringen vigtigst.


 Støj. Der er løbende udfordringer ift. støj ud på de sene timer. Folk er i det hele taget mere udenfor efter
rygeforbud. Det må håndteres i en løbende dialog mellem beboere og beværtninger.


 Generelt er der begejstring for dispositionsforslaget.


NB:  







Planprocessen er nu sat i gang af byrådet på mødet der fandt sted tirsdag den 26. februar. Der skal i første 
omgang udarbejdes kommuneplantillæg (strategisk planlægning). I den forbindelse afholdes der fire ugers 
høring med borgermøde. Høringen startede den 4. marts og borgermødet vil blive afholdt den 18. marts, kl. 
17.15 i Kvægtorvet. 


Dernæst tager vi fat på selve lokalplanudarbejdelsen (konkret planlægning) og lokalplanen sendes i høring i 
8 uger, forventeligt til sommer, og dér afholdes der igen et åbent borgermøde.    
 ‐ 
Byrådet har besluttet at : 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. Jeg har vedlagt beslutningen i bilag og du kan læse mere om høringen her. 


Det betyder konkret at vi inviterer lejere og ejere til et møde når vi har skitseret på de ovenstående løsninger, så 
vi kan tage en debat om dem. 







Mødedato: 25-04-2019 17:00


Placering: Mødelokale - Munkestræde


Jesper Jose Petersen (Mødearrangør)


Heidi Hauschild Jensen (Accepteret i Outlook)


Deltagere


Noter


Deltagere


Navn Adresse Virksomh


ed


Mail Telefon Evt.


Poul Erik Find Frederiksg


ade 25


Ledigt 


lejemål


tegnesturen@


hindevadgaard


6483161


7


Jonas 


Edelberg 


Jensen


Frederiksg


ade 11f


Den Blå 


Gård


info@denblaag


aard@dk


4076675


0


Pia Bjørnø 


Jørgensen


Frederiksg


ade 15


Den Høje 


Stue


Denhojestue@


outlook.dk


2 deltagere


Steffen Larsen Frederiksg


ade 9


Burgerma


nia


SL@udsyn.dk 2919916


1


Udlejer


Ashkan 


Nymann 


Abdalkhani


Frederiksg


ade 9


Burgerma


nia


- - Lejer


Ulla og Jan 


Krossteig


Frederiksg


ade 1


Vendbar jan@krossteig.


dk


Notat fra WERK/Via Trafik vedr. alternative p-muligheder blev gennemgået.


Skråparkering


At der er mindre plads til udeservering•


At der er smallere fortove hvilket gør den mindre gå-venlig•


At der er dårligere sikkerhed ift. cyklister•


At Forestillingen om rekreativt gadeforløb med træer falder væk•


Giver flere pladser, ca. 7 stk., men det slår ikke mål med:


Ønsker ikke at gaden skal løse byens p-problemer. Hvis den skal det kan man lige så godt 


bruge asfalt.


•


Der bør etableres et p-hus i nærheden.•


Frederiksgade er den primære restaurationsgade og skal jo styrkes i netop at være det …•


Det ville være en god ide at prøve ensretningen af denne sommer•


Samtidig vil man kunne prøve udvidet uderserveringsarealer.•


Vigtigt at der er fælles regler/direktiv for hvordan gaden skal se ud.•


Tidligere har der været afholdt gadefest  - det ville være en god ide at genoptage.•


Afspærringen ind mod udeserveringen kan evt. fortælle om gadens historie.•


Midlertidighed (der er sat midler af til at afprøve forskellige trafikale løsninger) 


Ejer og lejermøde - Frederiksgade


Interressenter side 1







Afspærringen ind mod udeserveringen kan evt. fortælle om gadens historie. •


Der kan måske søges andre midler - LAG midler  - ift forskønnelse af gadens inventar.•


Ideen tages med videre til OmrådeForum der har møde den 8 maj.•


   Interressenter side 2    





		Samlet notat med lejere omkring Frederiksgade 19 januar 2019.pdf

		Notat fra ejer og lejermøde ved Frederiksgade 25 april 2019.pdf
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Liviminby Fællespostkasse


Fra: Liv i min by via Liv i min by <drupal@bellcom.dk>
Sendt: 3. april 2019 10:59
Til: Liviminby Fællespostkasse
Emne: Ansøgning - Liv i min by
Vedhæftede filer: budget_skatehacks_i_byrum.pdf; skateboardhacks_svendbog.pdf


Bylivspuljen  


Ansøgning til pulje i Liv i min By 


Vælg pulje: Den store bylivspulje til aktiviteter (45.000 kr.) 


Projektets titel: Skateboardhacks i byrummet 


Ansøgte beløb: 45.000 


Hvad er projektets formål og idé:  


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. 


Hvor skal projektet finde sted:  


I materialet nævnes følgende områder; Hulgade, Torvet, Centrumpladsen, Prøveparken, Klosterplads.  


Hvornår skal projektet udføres: uge 25 2019 


Hvilke aktiviteter vil blive sat i gang:  


Aktiviteterne sættes igang af FSR Beton, som har mange års erfaring med konstruering og opbygning af 
skateparker. Virksomheden har et kendskab til kulturen og sporten, hvilket birdrager til sjove designideer, 
men også en faglig viden til at lave funktionelle elementer. 
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Udover at skabe hacks i byrummet, som skabes i samarbejde med Asbjørn Sand og KATAPULT (forløb 
under SPULT), aktiveres børn og unge på Frederiksøen med forskellige bygge- og skateworkshops, for 
netop at give dem en fornemmelse af brugen af byrummet på et skateboard. Samtidig tildeles de et ejerskab 
over byggeprocessen. 
 
Projektet kombineres med et større projekt, som afholdes ved Rundbuehallerne på Frederiksøen. I ugens løb 
afholdes forskellige workshops og talks, alt sammen med ønsket om at involvere byens borgere i alle aldre. 
Perioden afsluttes med en festlig dag for alle. Her vil være forskellige aktiviteter, bog-lancering, talks og 
live-musik, mad og drikke. Rundbuehallerne på Frederiksøen bliver projektets fysiske omdrejningspunkt. 
Alt sammen er gratis aktiviteter, da ønsket er at skabe et åbent og imødekommende projekt for alle. 
Projektet samarbejder bredt; DGI, SPULT, Svendborg Skateforening, Gadeidræt, Fyens Stifttidende. Der vil 
derfor blive et stort fokus på projektet og de forskellige aktiviteter.  


Hvilken fysisk installation vil blive etableret:  


Hvordan skal installationen plejes og vedligeholdes:  


Hvem har projektet som målgruppe(r): Især børn og unge, og (unge) voksen i alderen 12-40 år.  


Evt. samarbejdspartnere: Svendborg Skateforening, SPULT 


Evt. anden medfinansiering:  


Kontaktperson - navn, adresse, telf og mail:  


Stine Kähler, Klingstrup Løkke 1, 5881 Skårup, 30533033, stine.kahler.madsen@gmail.com 


Ansvarlig for drift og vedligehold - navn, adresse, telf og mail:  


Budgetoverslag: budget_skatehacks_i_byrum.pdf 


Inspirationsfoto og referancer: skateboardhacks_svendbog.pdf 


Tilbud fra håndværker:  


Andet:  







BUDGET SKATEHACKS I BYRUM, 2019


Workshops
3 dages byggeworkshop - FSR, incl. Materialer, løn og 
transport 62.500,00
Workshops og events i alt 62.500,00


Uforudsete udgifter 10.000,00


UDGIFTER I ALT, DKK inkl. Moms 72.500,00


Finanseringsplan:


Nordea Fonden/Gadeidræt 27.500,00     Ansøges
Liv i min by, Svendborg Kommune 45.000,00     Ansøgt


Indtægter i alt: 72.500,00    







Skateboardhacks i byrummet


Der foreslås opført er række små hacks af byrummet.
Små ændringer af underlag, kantsten og strategisk placering af 
en bænk vil kunne skabe mere aktivitet i byrummet.
En tom plads vil desuden kunne aktiveres med et enkelt 
flytbart element, som en kantsten af beton eller en bænk af et 
hårdt materiale.







Hulgade


Foran genbrugscentret vil det være muligt at bygge en ny kantsten oven på den eksisterende tættest på bygning. Parkeringsfeltet 
hælder en smule og skaber dermed en oplagt mulighed for at skate op mod kantstenen.


Som en næste etape vil det desuden være 
muligt at lægge flydebeton på den groveste 
del af asfalten neden for trappen foran 
sundhedscentret. På den måde vil det blive 
muligt for skatere at hoppe ud over trappen, 
som er et ønske fra byens skatere.







Torvet


Her bliver der i forvejen skatet flittigt, da 
underlaget er glat og godt for skateboardets 
små hjul.
Ved at placere et flytbar kantsten af beton 
eller bygge en bænk af beton, kan området 
relativt simpelt opgraderes.







Centrumpladsen


På grund af det glatte underlag, kan der 
også  her opgraderes med ganske få midler. 
En fritstående kantsten, eller et par fliser, 
som pilles op og erstattes med et flyvehop i 
beton.


Prøveparken


I området ved siden af selve prøveparken er 
der ofte børn som kører rundt.
Her kan ligeledes sættes en flytbar kansten 
eller der kan skæres ud i asfalten og bygges 
et flyvehop.







Klosterplads


Klosterplads foran skatebutikken er også et 
område, som allerede bruges. For at gøre 
området sjovere, kan kanstenene males med  
skibslak og på den måde blive glatte nok til 
at glide hen ad.







Fakta


På parkeringspladsen bag Fakta vil en lav bænk af 
beton og en formstøbt pyramide kunne tiltrække 
skatere.
Elementerne vil enten kunne placeres i kanten af 
området eller males i en synlig farve, så to eller 
tre pyramider blot fungerer som kantmarkering 
af parkeringsområdet, når der er biler.


En pyramide i 50-60 cm højde vil være perfekt for 
en skater at bruge som en slags stejlt flyvehop.







Eksempler på kantsten
En kansten som er bygget over med glat beton.


En fritstående kantsten.


Traditionel amerikansk kantsten.


Kantsten er en simpel måde at opgradere et område. De 
kan enten bygges på stedet eller i en form og derefter stilles 
frem, så de på den måde bliver flytbare.


En kansten skates ved at man forskyder sin vægt væk fra 
kanstenen imens man “surfer” af al kraft ind imod stenen. 
Den kan også skates ved at man simpelthen hopper op på 
den.


En kantsten giver mange muligheder ved at den er lav og 
derfor nem at lære nye tricks på. Den åbner dermed for en 
stor grad af leg og kreativitet.





		Skatehacks.pdf

		budget_skatehacks_i_byrum (002).pdf

		skateboardhacks_svendbog.pdf






Dispositionsforslag for Klosterplads og Frederiksgade 
Samlet notat fra lejermøde med lejere omkring Klosterplads 


Mødedato: 21‐02‐2019 
Placering: Mødelokale ‐ Munkestræde 


Noter 


Deltagere, morgenmøde kl. 8.00 


Navn  Adresse  Virksomhed 


Henning 
Hansen 


Klosterplads 
4 


Colorama Farver 
og gardiner 


 Mail   Telefon   Evt.  


-     


Richmond  Klosterplads 
8e 


Asian Market  - 
Visay 
repræsentant 
for Asian 
Marked)


Susanne 
Riel 


Klosterplads 
1 


Klosterstuen  -  -   


Karen  Præstemosen 
5 


-   NB: Karen er 
ikke lejer ved 
Klosterplads, 
men er 
inviteret med 
til mødet af 
Susanne Riel. 


Jesper 
José 
Petersen 


Munkestræde  Områdefornyelsen; 
Liv i min By 


Liviminby@svendborg.dk  3017 
5060 


Projektleder 


Introduktion 
På mødet gennemgik Jesper José Petersen (JEP) dispositionsplanen og de forudsætninger der ligger til 
grund for planen herunder bl.a. ønsket om at 
 gen‐introducere trappeanlægget ved Klosterplads
 kunne krydse Klosterplads på en fornuftig måde ved at etablere en hævet flade mellem trappen og


stationen
 Styre trafikken på de bløde trafikanters præmisser
 Ensrette og fredeliggøre Frederiksgade ved en sammenhængende belægning uden fortovskanter


Der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplanforslag førend det egentlige anlægsprojekt kan 
påbegyndes, hvilket bliver i 2020 med forventet afslutning i 2020, alternativt i begyndelsen af 2021.  


-   







Ifm. lokalplan og kommuneplantillæg bliver der afholdt høringer og borgermøder og derigennem en 
bredere debat af projektet. Der afholdes igen et  borgermøde ifm. høringen af lokalplansforslaget omkring 
sommerferien 2019.  
 
Kommunikation 


 Der var en snak om kommunikation og inddragelse set i lyset af at der ikke var flere fremmødte:  
o Det er dårligt kommunikeret af Liv i min By ‐ E‐boks virker ikke, selvom man sender invitationen 


flere gange. 
o Butikkerne i gågaden burde også være inviteret. 
o Og man burde være inviteret tidligere i processen…. 
o JEP: Enig i at der meget gerne måtte have været flere fremmødte. Ejerne har været inviteret 


tidligere i processen. Den brede inddragelse ‐ med alle i kommunen og byen ‐ er forankret i 
lokalplanprocessen. Når vi taler om den konkrete udformning og de konkrete udfordringer som  
er på Klosterplads og Frederiksgade så vil vi gerne prioritere naboerne  i den proces. Man kan 
altid diskutere om mødet skulle være afholdt før ‐ men så havde vi ikke haft et konkret projekt 
at tale om… 


Parkering 
 Generelt er der begejstring for dispositionsforslaget ‐ på nær reduktionen af p‐pladser. 


o Reduktionen af p‐pladser koster omsætning i butikkerne; erfaring fra Torvet. P‐plads debatten skal 
ses i sammenhæng med hele byen. 


o Det er særligt et problem ved 
  Colorama ‐ i dag er der p‐plads lige tæt ved så det er nemt at løfte de tunge malerspande 


over i bilen. Varelevering vil måske også være et problem. 
 Asian Market har specialvarer og der kommer kunder fra hele Fyn og henter store rissække 


mm 
o Mange kan godt nøjes med 15‐30 minutter til at gøre indkøb i gågaden. 
o Biler = liv. På den måde er det også en del af cittaslow 
o  Ældre medborgere vil gerne parkere tæt på.  
o Konkrete forslag:  


 Flexparkering i Frederiksgade ‐ forskellige tidsbegrænsninger udover dagen/året. 
 Der kan placeres p‐pladser foran trappen da landingen er bred 
 Der kan være en p‐plads i hjørnet ved Sydbank der er et meget bredt fortov 


 JEP: vi tegner det ind så man kan se om det virker ift. planen og trafiksikkerhed.*   
 JEP: Der er sat gang i en plan for parkering i hele bymidten.  


Cyklister 
 I svinget ved Sydbank, i sydgående retning er det vigtigt at cyklisterne er klar på at de kommer ud på 


den smalle vejbane i Jernbanegade. Det gøres evt. ved at gøre stien smallere 
 Kan man på nogen måde sætte cyklisternes fart ned ‐ vha. bump. 
 Husk opladere til el‐cykler 


  
Andet 
 S‐svinget optager meget plads, hvad nu hvis busserne var mindre…. 
 Alle ønsker en positiv tone omkring p‐debatten og projektet. 


  
  
   







Deltagere, aftenmøde kl. 16.10 


Thomas 
Juell 
Koll 


Klosterstræd
e 2, 1.  


Tandklinikken 
Klostergården 


-  Repræsentan
t for 
Tandklinikke
n  


Jesper 
José 
Peterse
n 


Munkestræd
e 


Områdefornyelse
n; Liv i min By  


Liviminby@svendborg.dk  301
7 
506
0 


Projektleder 


Introduktion 
Se ovenstående 


Trafik 
 Thomas Juell Koll har god udsigt til pladsen og s‐svinget hele dag og har følgende betragtninger:
 Det er et meget farligt sted ‐ blot et spørgsmål om tid før det går virkelige galt


o Der bliver kørt hurtigt og gående der krydser er meget udsat
o u‐vendingerne ved fodgængerfeltet virker meget farlige ‐ risiko for at blive kørt ned to gange af


den samme bil.
o Taxa‐holdepladserne fylder meget og folk venter længe på en taxa
o Varelevering hvor der bliver bakket op i Klosterstræde er farlig da man ikke kan se rundt om


hjørnet, i s‐svinget.


Parkering 
 Efter nedlæggelse af p‐pladser på Torvet er det mærkbart at kunder ofte kommer for sent til aftaler ‐


de kan ikke finde p‐pladser 
 De nære p‐pladser på Klosterplads er vigtige for den almindelige handel i Møllergade ‐ folk kommer


tilbage med poser. 
 Klosterstræde 2 er defacto et sundhedshus, med elevator, som bruger den nære parkering på


Klosterplads og afsætningsmulighed  tæt på døren.  
 Vi anbefaler folk at bruge p‐pladserne bag stationen eller Frederiksø


Andet 
 God plan  ‐ dejligt med flere træer.
 Træet placeret tættest på Klosterstræde ml trappen og Klosterstræde vil blive knækket af en


bakkende lastbil…


Deltager aftenmøde kl. 17.00 


Frank og 
Grethe‐
Anne 
Andersen 


Klosterplads 
5b, 2. 


-


Jesper José 
Petersen 


Munkestræde  Områdefornyelsen; 
Liv i min By 


Liviminby@svendborg.dk 3017 
5060 


Projektleder


Introduktion 
Se ovenstående 







Meget flot plan særligt med trappen. P‐pladser er vel primært et problem for farvehandleren. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
NB:  


Planprocessen er nu sat i gang af byrådet på mødet der fandt sted tirsdag den 26. februar. Der skal i første 
omgang udarbejdes kommuneplantillæg (strategisk planlægning). I den forbindelse afholdes der fire ugers 
høring med borgermøde. Høringen startede mandag den 4. marts og borgermødet vil blive afholdt den 18. 
marts , kl. 17.15 til 18.45 på Kvægtorvet, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg. Se mere om høringen her. 


Dernæst tager vi fat på selve lokalplanudarbejdelsen (konkret planlægning) og lokalplanen sendes i høring i 
8 uger, forventeligt til sommer, og dér afholdes der igen et åbent borgermøde.    
 ‐ 
Byrådet har i øvrigt besluttet at: 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. Jeg har vedlagt dens samlede beslutningen i bilag. 


*Det betyder konkret at vi i første omgang tegner på løsninger der følger den politiske beslutning. Ejere og ejere
vil blive inviteret til et møde når vi har skitseret på forslagene, så vi kan tage en debat om dem.  







Mødedato: 25-04-2019 08:00


Placering: Mødelokale - Munkestræde


Jesper Jose Petersen (Mødearrangør)


Heidi Hauschild Jensen (Accepteret i Outlook)


Deltagere


Noter


Deltagere


Navn Adresse Virksomhed Mail Telefon Evt.


Henning 


Hansen


Klosterpla


ds 4


Colorama 


Farver og 


gardiner


info@coloram


asvendborg.dk


6221313


1


Notat fra WERK/Via Trafik vedr. alternative p-muligheder blev gennemgået samt tidsplan for 


planlægning og projekt.


Hvorfor vil politikerne (i p-forliget) ikke have p-pladser foran trappen?•


Hvor skal vi gøre af alle folk - det er et pulserende område hvor mange mennesker skal ind og 


ud.


•


Synes ikke at ikke koblingen fra trafikliv til byliv fungerer•


Jesper: Kunne være en del af p-strategi○


Ville være en god ide med en App. Der kunne hjælpe folk med at finde p-pladser.•


Jesper: der ændres ikke umiddelbart på adgangsforhold, men vi kigger på hvad der er 


tilladt i dag og hvordan det bevares. 


○


Af og pålæsning ved Klosterstræde-området; hvordan sikres det at det fortsat kan finde 


sted….Ønsker en formeld sikring af at det fortsat kan finde sted.


•


Ærgerligt at p-pladser ved Sydbank ikke er sandsynlige•


Godt hvis der kan etableres p-pladser på den hævede flade. Så tæt som muligt på hjørnet, der 


hvor taxa p-pladserne er.


•


Ejer og lejermøde  - Klosterplads
3. maj 2019 11:41


   Interressenter side 1    





		Samlet notat med lejere omkring Klosterplads 21 februar.pdf

		Notat fra ejer og lejermøde ved Klosterplads 25 april 2019.pdf






Tema/etape Udgift Udgift inklusiv byggeplads  og uforudsigelige (20%)


1 - Frederiksgade 5.904.600    7.785.826 


2 - Klosterplads/Jernbanegade 5.291.325    7.049.896 


3 - Trappen 1.965.000    2.778.184 


4 - Klosterstræde 349.000       698.922 


5 - Klosterplads/Toldbodvej 2.052.450    3.163.246 


i alt 15.562.375  21.476.074 


Rådgiverudgift i alt (15%) 2.334.356    


Scenarier 250.000       


Dispositionsplan 260.000       


Orientering af Byråd 34.000 


Afholdte udgifter 544.000       


Projektforslag


Myndighedsprojekt 15%


Hovedprojekt 25 %


Projektopfølgning 15%


Kommende Rådgiverudgifter 1.790.356    1.790.356 


Arkæologi 2.000.000 


BaneDanmark 200.000 


I ALT 25.466.430 


ANLÆGSOVERSLAG KLOSTERPLADS/FREDERIKSGADE, april 2019
















NOTAT 002 


PARKERINGSPLADSER.  
 


På byrådsmøde d. 26.02.2019 blev det vedtaget at følgende skulle undersøges ift. antallet af 


parkeringspladser indenfor projektområdet: 


 


”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.”  


 


Nedenstående redegøres for muligheder for ændret/øget parkering for de tre delområder Klosterplads 


/ Sydbank, Kloster Plads / Toldbodvej og Frederiksgade. 


 


Klosterplads / Sydbank 


Der placeres 2 parkeringspladser i vejens sydside foran Sydbank. Pladserne placeres på ydersiden af 


cykelstien som trækkes længere ind mod facaden.  


 


 
 


Fordele 


Der etableres parkeringspladser i forbindelse med Sydbank og farvehandel på hjørnet af Klosterplads 


Klosterstræde.  


Laplandsgade 4A, 2.sal 


2300 København S 


Denmark 


 


+45 3332 7804 


info@werkarkitekter.dk 


www.werkarkitekter.dk 


Dato: 11.03.2019 


Rev.: 2 


Rev. dato: 26.03.2019 


Int.: SH 


 


Sag: Klosterplads og Frederiksgade 


Sagsnr.: 2018_33 


Bygherre: Svendborg Kommune, Liv i Min By 







 


Ulemper 


S-svinget, der samtidigt er et T-kryds udgør et vejforløb, hvor de trafikale forhold er mere 


uoverskuelige end en retlinet strækning.   


 


Det er derfor overordnet ikke hensigtsmæssigt, at der etableres langsgående parkering, der yderligere 


komplicerer overblikket, og det kan måske ikke formelt tillades, da der ikke må være parkering i 


vejkryds. 


 


Konkret medfører det fx, at en parkant vil have svært ved at få overblik over den bagfrakommende 


trafik, når vedkommende stiger ud af bilen, og manøvrering ind og ud af pladserne kan overraske 


trafikken på Klosterplads og måske især venstresvingende fra Frederiksgade. 


 


S-svinget er (af hensyn til de store køretøjers arealbehov) så bredt, at en personbil kan foretage U-


sving. Det kan yderligere komplicere forholdene hvis biler fra syd foretager U-sving for at benytte en af 


de to parkeringspladser. 


 


Problemerne mildnes lidt af, at området udformes med henblik på at biltrafikken afvikles med lav 


hastighed. 


 


Langsgående parkering vil svække oversigten ift. cyklister der vil krydse Klosterplads på vej mod 


Frederiksgade, hvis de vælger at placere sig foran en parkeret bil. Modsat kan parkeringssporet skabe 


et venteareal, hvis de vælger at placere sig bag den bageste bil. (Det skal her bemærkes, at de fleste 


cyklister formentlig vil vælge at krydse i fodgængerovergangen og køre på fortovet hen til 


Frederiksgade, så problemets omfang er formentlig begrænset) 


 


 


Klosterplads / Tolbodvej 


Der placeres 2 parkeringspladser i forlængelse af taxaholdepladserne (mod syd). 


 


 







Yderligere kan afsætningspladser / varelevering (mod nord) konverteres til parkeringspladser. Evt. kan 


pladserne i en begrænset tidsperiode (f.eks. formiddag) fortsat fungerer som hhv. afsætningspladser 


og varelevering.  


 


Fordele 


• Konvertering af afsætningspladser/varelevering er uden trafikale konsekvenser. 


• Der findes eksisterende afsætningspladser på Toldbodvej lidt længere mod nord. 


 


Ulemper 


• Længere afstand mellem afsætningspladser og stationens hovedindgang. 


• Etablering af yderligere parkeringspladser syd for taxaholdepladserne betyder at to busser eller 


andre store køretøjer ikke længere vil kunne passere hinanden i S-kurven. Herudover vil store 


køretøjer i retning mod nord komme over i modsatte kørespor. 


• Mange parkanter har svært ved at gennemskue komplicerede restriktioner, hvis man vælger en 


løsning med forskellige parkeringsrestriktioner på de samme pladser i løbet af dagen 


(varelevering/afsætning/tidsbegrænset parkering).  


 


 


Frederiksgade 


I stedet for længdeparkering i vejens ene side etableres der 45 graders skråparkering. 


 


Der er taget hensyn til at der ikke må parkeres nærmere en 30 meter fra en jernbaneoverskæring. Der 


er ligeledes taget hensyn til at der skal være plads til de køretøjer der skal ind og ud af portene i 


Frederiksgades sydside.  


 


 
 


Fordele 


• Der etableres op til 7 yderligere parkeringspladser. 


 


Ulemper 


• Parkeringspladser kan sløjfes i sommerperioden, men det er ikke umiddelbart muligt at lave 


midlertidige ændringer fra længde- til skråparkering. En ændring i parkeringsretning vil påvirke 


hele vejprofilet og både kørespor og p-pladser tænkes markeret i belægningen.  







• Tværprofilet bliver presset både i til fortovsbredder, udeservering mv. Fortovsbredden i vejens 


nordside reduceres fra 2,7 til 1,7 meter. Fortovsbredden i sydsiden reduceres fra 3,3 til 1,7 


meter.  


• Skråparkering forringer cyklisternes trafiksikkerhed i Frederiksgade. Det vil være vanskelig for 


de udbakkende biler at overskue om der kommer cyklister fra Klosterplads. 







