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En park, der summer af liv
Området mellem havnen og busterminalen gennemgår for øjeblikket en markant
forandring. målet er, at stedet bliver en oase for både mennesker og dyr.
Eva Kristina Mikkelsen
Svendborg: En cirkelformet
bænk er det meget synlige bevis på, at der sker ting
og sager i området mellem
busterminalen og havnen
i Svendborg. Og inden længe gør elever fra Sydfyns Erhvervsforskole og elever fra
Ørkildskolens afdeling Byen
også deres til at forandre området, når de d. 22. maj monterer fuglekasser og etablerer
adskillige insekthoteller i beplantningen foran remisen.
- Det handler om at skabe
liv i byen, selvfølgelig først
og fremmest for mennesker,
men i denne sammenhæng
også for dyr, forklarer Nicolai
Wøldike Schmith, biolog ved
Svendborg Kommune.
Byudviklingsprojektet Liv
i min By under Svendborg
Kommune arbejder frem til
2020 med at forskønne, renovere og skabe liv i området mellem midtbyen og
havn. Blomsterdekoratør
Charlotte Franke er leder af
den borgerdrevne arbejdsgruppe “Grønt & Blåt”, der
står for at skabe mere grønt

og blåt i bymidten.
- Det, der nu hedder Linjeparken, var tidligere et fuldstændig dødt punkt mellem
byen og havnen. Vi er godt
klar over, at det vi skaber, ikke er vild natur, men det bliver et åndehul med naturlige
elementer, forklarer Charlotte Franke.
De øvrige medlemmer af
gruppen er Dorte Hoff Erichsen, Lone Møller og Helle
Feldingbjerg Nielsen.

Fugle og insekter får
gavn af byudvikling

de en lille smule natur, siger
Nicolai Wøldike Schmith,
inden han bliver afbrudt af
Charlotte Franke:
- Ja, og der er krydderurter
i blomsterkasserne, så man
kan tage sin madpakke med!
Indretningen af Linjeparken er også tænkt som et
udstillingsvindue i forhold
til, hvad man kan gøre i sin
egen have, forklarer Nicolai
Wøldike Schmith:
- Vi vil gerne vise, hvor
nemt det er at være med til
at sikre et rigt dyreliv også i
byen. Man kan for eksempel sætte en fuglekasse eller
et insekthotel op. Eller man
kan tage en smule hensyn til,
hvilke blomster bierne kan
lide, når man køber blomsterfrø. Det behøver ikke at
være så voldsomt.
Nicolai Wøldike Schmith
glæder sig over udsigten til
at området bliver en park,
der summer af liv:
- Vi vil gerne åbne byens
rum for alle byens borgere.
Alle, der venter på bussen,
alle, der skal fra byen til havnen, alle, der har brug for at

Især i løbet af det seneste år
er der kommet fokus på, at
insekter får sværere og sværere ved at finde spisesteder, ynglesteder og overvintringsmuligheder. Derfor er
det i følge Nicolai Wøldike
Schmith helt oplagt, at byudvikling også tager hensyn
til naturen:
- Vi planter blomster og
boliger til bier. Og vi etablerer fuglekasser, så fuglene
kan æde insekterne. Man
kan sidde med tæerne på
græsset inde i byen og ny-
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Tirsdag den 22. maj
er det International
Biodiversitetsdag.
I løbet af dagen vil elever
fra Sydfyns Erhvervsforskole
og Ørkildskolen afd. Byen
samle fuglekasser og
insekthoteller på plænen
foran remisebygningen ved
busterminalen.
Insekthoteller er for singlebier. - Parken bliver altså ikke
et hot-spot for bier, så man
kan sagtens sidde der og
spise sin madpakke, oplyser
Nicolai Wøldike Schmidt.

sidde og nyde solen et par
minutter - de kommer til at
bruge parken, hvorfra de kan
nyde både byen og havnen,
siger Nicolai Wøldike Schmith.

Den 22. maj skal elever fra Ørkildskolen afd. Byen være med til at
”indrette” insekthoteller i parken. Foto: Thomas Mikkelsen

Området mellem havnen og busterminalen skal være en lille
oase for både mennesker og dyr. Foto: Thomas Mikkelsen
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