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Vejret i dag
Overskyet og byger af og til. Senere
mulighed for opklaring. Temp. op
omkring 5 grader og vinden tiltager
til let til frisk vind fra sydvest. I aften
overskyet med regn eller slud.

4 Søndag 1. marts 2015

Projektet ”Liv i min by”  kommer 
til at strække sig over fem år fra 
årsskiftet. Frem til nytår vil pro-
jektet bestå i borgerinddragelse.
Projektet  er delt i to, nemlig 
områdefornyelse og
byfornyelse.
Til områdefornyelsen  er der 
afsat 22,5 millioner kroner. Pen-
gene her skal bruges på gader, 
veje, pladser, passager, andre 
byrum og forskellige sociale og 
kulturelle aktiviteter.
Til byfornyelsen  er der afsat 23 
millioner kroner. Byfornyelsen 
handler om området bygninger 
og vil først blive sat i gang efter 

områdefornyelsen. Her handler 
det om at få shinet kvarterets 
forskellige bygninger op. Byg-
ningernes ejere vil kunne søge 
om at få andel i millionerne ef-
ter nogle fastsatte temaer eller 
andre rammer, som kommunen 
sætter til den tid.
Man kan følge projektet  på 
kommunens hjemmeside:
 www.svendborg.dk. Man kan 
også følge med på det sociale 
medie Instagram. Kontoen 
hedder @liviminby og bruger 
hashtaggene #delditsvendborg, 
#mitsydfyn og #liviminby.
 

Liv i min by

Svendborg:  Med en pose fuld 
af 45,5 millioner blandede 
statslige og kommunale kro-
ner i hænderne tager Svend-
borg Kommune nu fat på at 
lave en fl etning. 

Kvarteret omkring Told-
bodvej, der ligger midt mel-
lem bymidten og havnen, har 
længe været forsømt, når det 
gælder byforskønnelse. Men 
nu, hvor det er kommet til at 
ligge i smørhullet mellem de 
to højtprofi lerede udviklings-
projekter Den Grønne Tråd 
og Havneudviklingsplanen, 
skal det være. 

Området skal have et løft, 
så det kan fl ette byen og hav-
nen sammen på lidt skønnere 
vis. 

Borgerne bestemmer
Nøjagtigt hvad der kommer 
til at ske i kvarteret omkring 
banegården, er der dog end-
nu ingen, der ved. For med 
de godt 20 millioner kroner, 
kommunen har fået fra Mini-
steriet for By, Bolig og Land-
distrikter, følger et krav om, 
at borgerne bliver inviteret til 
at komme med idéer og sætte 
deres tydelige præg på planen 
for, hvad de mange millioner 
skal bruges på. 

Det er noget af det, som gør 
projektet særligt interessant, 
mener Niels Skovlund, der 
er arkitekt og afdelingsleder i 
Plan og Geodata.

- Der er noget megafedt 
ved projektet. Det er lidt un-
derspillet i forhold til arki-
tektkonkurrencer for eksem-
pel. Det her har et helt andet 
afsæt, nemlig i stedet, borger-
ne og funktionen, siger han. 

I første omgang skydes 
projektet derfor i gang ved at 
nedsætte fi re arbejdsgrupper 
med borgere, der har lyst til 
at tømme hoveder og hjerter 
for idéer og ønsker for kvarte-
ret. Samtidig bliver der lavet 
et områdeforum bestående af 
grundejere, beboere, politi-
kere, embedsfolk og interes-
senter. 

Med inspiration fra ar-
bejdsgrupperne skal Områ-
deforum formulere en plan 
for, hvad der skal ske. Det 
kan være alt fra renovering af 
gader, veje, torve, pladser el-
ler det kan være sociale eller 
kulturelle aktiviteter. Det kan 
også være mere lys eller bedre 

belægning i slipperne mellem 
Møllergade og Toldbodvej.

Bagside er blevet forside
- Der er en massiv bygnings-
masse, som pludselig er ble-
vet en del af bybilledet. Bag-
siden er blevet til forside, så vi 
vil gerne gør det bagved byen 
til en del af byen og stimulere 
liv her, siger Niels Skovlund.

Det handler altså om at 
gøre kvarteret, som nu har 
karakter af at være byens bag-
gård, til et sted, hvor folk har 
lyst til at opholde sig eller som 
det bare er nemt og rart at be-
væge igennem på turen fra 
centrum til vandet.

Eller som projektleder Jes-

per José Petersen, der er by-
planlægger ved Byg, Plan og 
Erhverv, udtrykker det:

- Det skal være attraktivt 
for fl ere. Også for investorer, 
siger han.

Projektet, der har fået tit-
len ”Liv i min by”, kommer 
til at strække sig over fem år 
fra nytår, hvor drejebogen for 
hvad der skal ske, er klar. 

By og havn flettes skønt sammen
 ■Svendborg 

Kommune har fået 
tilskud fra staten til at 
gøre kvarteret mellem 
bymidten og havnen 
kønnere

 ■ Idéerne skal 
komme fra borgerne

Af Julie Ruby Bødiker
Grafi k: Mikkel Damgård Petersen
jurb@faa.dk, midp@fyens.dk

 ■Den røde streg markerer projektets grænser, men har man idéer til noget, der ligger lige uden for området, skal man ikke holde sig tilbage, forlyder det fra kom-
munen, lige som der også er et overlap med havneplanens område.
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VIL DU VÆRE MED?

Idéerne til, hvordan kvarteret 
mellem byen og havnen kan blive 
kønnere, smartere og rarere, skal 
komme fra borgerne. 
Derfor bliver der sammensat 
nogle arbejdsgrupper af borgere 
og interessenter, som skal 
komme med idéer til et 
Områdeforum, der er sammensat 
af repræsentanter for områdets 
grundejere og beboere, politikere, 
embedsfolk og udvalgte 
interessenter. 
Områdeforum vil på baggrund af 
idéerne fra arbejdsgrupperne 
udkomme med en plan for, hvad 
der skal ske i området.

Har du lyst til at være med i en 
arbejdsgruppe, kan du sende en 
mail til liviminby@svendborg.dk

Du kan også møde op til 
projektets to borgerdage. 
Den første finder sted i juni, og 
her kan alle komme med idéer til, 
hvordan de 45,5 millioner kroner 
skal bruges. 
På den anden borgerdag i 
sensommeren eller efteråret 
bliver et udkast til en plan 
præsenteret.

Svendborg: Borgmester Lars 
Erik Hornemann (V) glæder 
sig ved udsigten til, at byen 
og havnen nu bliver bundet 
sammen af mere end den nye 
trappe mellem Møllergade og 
Toldbodvej.

Det er alle de lidt fl ere end 
20 millioner kroner, som 

kommunen poster i projektet 
”Liv i min by” værd.

- Det gør jo, at det bliver en 
helhedsplan. Her er der tale 
om områder, som har været 
lidt baggårdsagtige, men som 
man nu pludselig kommer til 
at passere igennem. Man får 
mulighed for at hæve hele 

bykvaliteten. Tænkt sammen 
med det, der i øvrigt foregår 
omkring Torvet i Møllergade 
og på havnen, er det et løft 
af hele området, så det efter-
hånden er en meget stor del 
af hele byen, man arbejder på 
at få hævet kvaliteten af, siger 
han.

Borgmesteren har desuden 
en forventning om, at inve-
steringen i området kan være 
en fi n forretning for kommu-
nen og kvarteret. 

Private komme med
- Det vil givet også få nogle 
private lodsejere til at investe-

re i deres bygninger, sådan så 
bygningskvaliteten også løf-
tes. Det er lidt ligesom, når du 
maler hjemme i stuen. Hvis 
du starter med den ene væg 
er det ret hurtigt tydeligt, at 
du også er nødt til at tage den 
anden og loftet. Sådan vil det 
også være, når man begynder 

at arbejde med det offentlige 
rum og pladser, siger han.

Af Julie Ruby Bødiker
jurb@faa.dk

Borgmester: Det hæver hele bykvaliteten


