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Lørdag 13. juni 2015

Svendborg

Kom og vær med til
at skabe liv i byen
■ I dag kan borgerne
give deres besyv med,
når området mellem
midtby og havn
skal løftes og gøres
spændende
45 millioner kroner ligger og
venter på at blive brugt over
de kommende fem år til at
forskønne og løfte området
mellem midtbyen og havnen
i Svendborg.
Pengene kommer fra

Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter og fra kommunen.
Foreløbig er projektet i
idéfasen, hvor alle forslag og
indspark er velkomne, og i
dag mellem klokken 10 og 14
er politikere og medlemmer
af et såkaldt Områdeforum
på gaden for at få byens borgere i tale og høre om deres
tanker og ideer.
Borgerdagen åbner i Møllergade og der foregår noget
hele tiden omkring trappen
og Munkestræde.

De nedsatte arbejdsgrupper og Områdeforum arbejder videre med ideerne og
sidstnævnte skal sørge for,
at de ideer, der skal gennemføres, opfylder ministeriets
betingelser for at give støtte.
Programmet for kvarterløftet skal ligge klar til godkendelse i kommunalbestyrelsen 22. december, så der
kan søges om udbetaling af
penge til projekterne lige
efter nytår.
Avisen har spurgt fem af de
i alt 12 medlemmer af Om-

Genskab historiske spor
■ Henrik FogMøller repræsenterer
”borgerne” i Områdeforum, men hans liv
som landskabsarkitekt skinner igennem

Da Henrik Fog-Møller flyttede til Svendborg for 12 år
siden, tog han erfaringerne
som landskabsarkitekt i København med sig og besluttede sig for at lære sin nye by
at kende.
- Jeg gik systematisk igennem byen, så jeg kender den
ganske godt. For mig betyder
det noget, at her bliver æstetisk og smukt, og så ser jeg
meget gerne forskellige historiske spor genskabt.

- Som eksempel kan jeg
nævne det gamle røde møllehus i gården bag Fakta.
Man kan se resterne af møllehjulet i fundamentet, og det
kunne man skrive lidt om på
et skilt eller lignende, så for-

bipasserende lægger mærke
til det.
- Her skal endelig også
plantes træer. Nøgne parkeringspladser er forfærdelige.
Belægningen i gaderne betyder meget. Granit beholder

rådeforum, hvad de gør sig
af tanker om og for området
mellem by og havn.
På kommunens hjemmeside er kvarterløftet grundigt
omtalt, og her er det også
muligt at læse de ideer, der
allerede er kommet, ligesom
der er anvisning på, hvordan
man kan aflevere sit eget forslag.

Af Hanne Füchsel
hafu@faa.dk

■ Henrik Fog-Møller
sin værdi. SF-sten og asfalt
forgår!
- Området skal gøres levende og tilgængeligt. Jeg er
spændt på, hvordan omgivelserne til ”den spanske trappe”
bliver, for i øjeblikket ser man
kun et uheldigt p-hus og et
kaos af forskellige bygninger. Slipperne eller smøgerne
oppe fra byen er døde og inviterer dig ikke til at gå igennem, nærmest det modsatte.
Butikkerne kunne godt have
vinduer her ud imod også, så
der er noget at kigge på.
- Jeg er også tilhænger af,
at muren lige over for banegården fjernes, så den gamle
buede trappe, her engang var,
kan genskabes.

Baggårdskultur frem i lyset
■ Jacob Kramer er
udviklingschef
i Svendborg
Gymnastikforening
og ønsker et område,
hvor der sker noget

- Det er et fantastisk område
med rigtig mange muligheder, og jeg er meget optaget
af, at man skal kunne ”gøre
noget”, siger Jacob Kramer
siden april har været med
i 12-mandsgruppen kaldet

■ Jacob Kramer

Områdeforum.
- Vi har skaterbanen nede
ved havnen, og så vidt jeg forstår, har den været brugt meget af de unge. Måske knapt så
meget efter man har lavet en
hel prøvepark dernede, men
vi kunne for eksempel udbyg-

ge skaterbanen, så den blev
den flotteste på hele Fyn, så
også folk udefra kom til byen.
- På den måde kunne vi
trække
baggårdskulturen
frem i lyset, som det for eksempel er set på Nørrebro i
København. Når der er nogen, der foretager sig noget et
sted, så kommer der også altid nogen og kigger på.
- Det handler efter min mening om at lave noget specielt

uden at gå på kompromis.
Det har vi oplevet i SG-Huset
med vores springmiljø. Folk
kommer, fordi de synes, at faciliteterne er i orden.
Jacob Kramer er også tilhænger af noget med vand og
grønt miljø, men det er nok
mest ment som en spøg, når
han siger:
- Lad os også få de skjulte
kilder frem i lyset. Vi kunne
måske lave en raftingbane,
der var åben i sommermånederne fra midtbyen og ned til
havnen.

Økonomien
Ministeriet for By-, Bolig-, og
Landdistrikter har afsat 7,5 mio.
kr til byfornyelse af de oﬀentlige
arealer frem til 2020.
Kommunen har afsat det dobbelte, 15 mio.kr.
Ministeriet har desuden reserveret en pulje på 11,5 mio.kr. til
bygningsfornyelse af private
ejendomme.
Svendborg Kommune har reserveret et tilsvarende beløb,
så det samlede beløb er 23 mio.
kr. til renovering af private bygninger.
Kriterierne for at modtage støtte er dels lovbetingede, dels kriterier der udarbejdes i løbet af i
år af det såkaldte OmrådeForum
- 12 personer, der repræsenterer politikere, borgere, embedsmænd, grundejere og andre.

