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Svendborg: Det seneste år har 
Svendborg Kommune arbej-
det for at få byens borgere til 
at debattere, hvordan man 
kan skabe mere liv i byen. Nu 
står det klart, at kommunens 
områdefornyelsesprogram 
kaldet Liv i min by skal handle 
om at forny overgangen mel-
lem bymidten og havnen. I 
aften skal byrådet beslutte, 
om programmet er klart til at 
blive godkendt af staten.

Hvis programmet bliver 
godkendt, er det langtfra slut 
med at inddrage borgere i be-
slutningerne. For hvad der 
præcis skal ske med de ud-
valgte områder er ikke klar-
lagt, og udviklingen afhænger 
af aktive borgere og private 
investeringer. Ifølge Jesper 
José Petersen, der er arkitekt i 
Svendborg Kommune og tov-
holder på projektet, er målet, 
at områdefornyelsen bliver 
resultatet af et ligeværdigt 
samarbejde mellem borgerne 
og kommunen.

- Borgerinddragelsen er 
stadig en helt central del af 
Liv i min by. Vi vil virkelig 
gerne have debat. Og vi vil 
gerne vide, hvis folk er uenige 
i vores valg. Det er selvføl-
gelig umuligt at gøre alle til-
fredse, men vi vil gerne have 
borgerne til at debattere, 
hvordan man bedst skaber liv 
i byen, siger han.

Strategien med borgerind-

Borgere 
skal 
forbinde 
by og havn

Områdefornyelsesprogrammet 
 Liv i min by er blevet godkendt 
af Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget og Økonomiud-
valget i Svendborg og skal god-
kendes af byrådet 22. december. 
Den endelige godkendelse skal 
komme fra Integrations-, Ud-
lændinge- og Boligministeriet.

Liv i min by  er fælles finansie-
ret mellem staten og Svendborg 
Kommune. Staten budgette-
rer med 16 millioner kroner og 
Svendborg Kommune med 23,5 
millioner kroner. Det samlede 
beløb til projektet er 39,5 millio-
ner kroner. Programmet løber 
fra 2015 til 2020.

Fornyelse i Svendborg: Liv i min by

 ■Svendborgs 
bymidte og havn 
skal fornys og bindes 
sammen. Hvordan 
det skal ske er endnu 
ikke afgjort. De næste 
fem år skal borgere 
bestemme, hvordan 
området skal udvikles

dragelse betyder, at område-
fornyelsen bliver en proces 
på endnu fem år. Men Jesper 
José Petersen er overbevist 
om, at det omfattende forløb 
vil skabe det bedste resultat.

- Liv i min by er alt andet 
end en masterplan. Det skal 
derimod være en konkret 
udmøntning af samarbejde 
mellem os som kommune, 
borgere og grundejere, fordi 
vi mener, det vil skabe synergi 
og incitament for private in-
vesteringer, siger han.

Der er flere måder, borgere 
kan bidrage til områdefor-
nyelsen på. Arbejdsgrupper, 
der inddeles i fire temagrup-
per, har hver en halv million 
kroner til projekter over fem 
år. Har man konkrete idéer 
til mindre projekter, er der 
oprettet en pulje kaldet ”de 
små sikre” til løbende ansøg-
ninger. Her kan man søge om 
maksimalt 10.000 kroner til 
eksempelvis at lave en byha-
ve, bænk, gynge, fodboldtur-
nering eller til at skabe krea-
tive pladser.

- Det er vigtigt, at der er 
en pulje, som er let tilgænge-
lig og nem at søge. Men det 
bliver et krav, at dem, der får 
godkendt deres ansøgning, 
også skal give noget igen. Det 
kunne for eksempel være at 
holde et oplæg, fortæller Jes-
per José Petersen.

Man kan følge med i pro-
cessen på Facebook-siden Liv 
i min by.

Af Anna Stærbo
Grafik: Gert Ejton
anst@faa.dk, ejton@fyens.dk

Munkestræde
Renoveres i 2016
Det er et smalt stræde, der kun er tilgængeligt for fodgængere. 
Generelt fremstår det slidt og utrygt. Den særlige kvalitet ved 
Munkestræde er, at det har en unik intimitet i kraft af dets 
størrelse og beliggenheden mellem ældre og moderne 
bygninger. 
Strædet har stort potentiale som en af de nemmeste og mest 
logiske måder at komme på tværs af byen.  

Møllergade
Ingen konkrete projekter 
men mulighed for at komme med ideer 
I dag er Møllergade allerede under udvikling i 
forbindelse med Den Grønne Tråd, og den 
fungerer som gågade. 
Derfor vil den kun delvist blive inddraget 
i Liv i min by.

Hulgade
Renoveres i 2018
Gaden savner generelt renovering. Men der er 
gode muligheder for at skabe en stor effekt i 
sammenhæng med lejere i området. 
Effekten ved områdefornyelsen har også til 
formål at få grundejere til at investere i egne 
bygninger.

Krøyers Stræde
Renoveres i 2017
Strædet er asfaltbelagt og ender i en gammel og 
stejl trappe. Strædet kan på nuværende tidspunkt 
opleves som et utrygt sted, fordi det primært 
består af lukkede facader. 
Der er stort potentiale for strædet, fordi det ligger 
centralt i Svendborg, og det er en af de hurtigste 
måder at komme på tværs af byen på.

HER SKAL 
SVENDBORG 
HAVE NYT LIV
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 ➤Fem meninger

Det centrale organ for 
Svendborg Kommunes om
rådefornyelsesprogram Liv  
i min by kaldes Område
forum. Det skal sørge for, at 
igangsatte projekter og akti
viteter stemmer overens med 
de overordnede målsætnin
ger og prioriteringer for pro
grammet.

Områdeforum er sam
mensat af borgere, beboere, 

grundejere, politikere og in
teressenter, der sidder for to 
år ad gangen. 

Områdeforum består af 
to borgerrepræsentanter, to 
grundejerrepræsentanter, 
fire politikere, to embedsfolk 
og to interessenter. 

Fyns Amts Avis har bedt 
fem repræsentanter om at 
fortælle, hvordan de mener, 
byen skal fornys.

Trafik og grønne  
områder i fokus 

 Johnni  
Balslev,  
repræsente
rer borgere:
- For mig er 
det overord-
net vigtigt, at 
der kommer 

sammenhæng mellem Møl-
lergade og Jessens Mole. Jeg 
er fra København og har rejst 
mange steder, men jeg er flyt-
tet til Svendborg, fordi jeg me-
ner, at byen har rigtig meget 

at byde på. Men jeg mener, at 
tiden er inde til at give mere 
rum til de bløde trafikanter. 
Klosterplads trænger for ek-
sempel til trafikdæmpning. 
Jeg vil arbejde for, at der bli-
ver skabt flere grønne områ-
der - eksempelvis der, hvor 
der i dag er parkeringsplad-
ser. 
- På længere sigt håber jeg, at 
nogle af parkeringspladserne 
kan erstattes af parkerings-
huse. 

 Dorte Hoff 
Erichsen, re
præsenterer 
grundejere: 
- Generelt 
vil jeg ar-
bejde for at 
forskønne 

byen. Jeg forestiller mig, at 
jeg blandt andet skal deltage i 

den tema-arbejdsgruppe, der 
hedder grønt og blåt. Jeg sy-
nes, Svendborg trænger til en 
anderledes beplantning. Så 
jeg håber, at vi skal skabe en 
lidt mere varieret vegetation. 
Jeg synes også, byen fremstår 
beskidt nogle steder. Derfor 
brænder jeg også for, at der 
skal gøres mere rent i byen.

 Henrik Niel
sen (K), ud
valgsfor
mand og 
formand for 
Område
forum: 
- Jeg vil 

arbejde for at sikre, at der 
er sammenhæng mellem 
Svendborgs to juveler - by-
midten og havnen. 

- Det er også det overord- 
nede formål med område- 
fornyelsen. Jeg tror, vi kan 
løfte byen ved at styrke  
forbindelserne mellem by  
og havn, og at det vil give  
en bedre totaloplevelse af 
byen.
- Jeg håber også, vi kan bidra-
ge til, at der bliver lavet flere 
aktiviteter i byen for at skabe 
mere liv. 

 Jens Chri
stian Møl
ler, næst
formand i 
erhvervs
forum og re
præsenterer 
interessen

ter:  - Som medlem af Områ-
deforum interesserer jeg mig 
især for området omkring 
Klosterplads og Frederiks-

gade. For mig at se trænger 
det område mest til fornyelse. 
Det er også den mest oplagte 
forbindelse mellem byen og 
havnen. Her mener jeg, vi bør 
føre det tilbage til gammel 
stil for at gøre mere plads til 
bløde trafikanter. Man kunne 
lade sig inspirere af Gerritsga-
de omkring kirken. Her mener 
jeg, trafikken er forbundet på 
en god måde med byen.

 Viben Kræm
mer, afde
lingsleder i 
Svendborg 
Kommune og 
repræsentant 
for embeds
værket. 

- Det er ikke min rolle at have 

en mærkesag i Områdeforum. 
Jeg er embedsmand i Svend-
borg Kommune, så min rolle 
handler i høj grad om at un-
derstøtte borgerne. Dermed 
er det min opgave at sikre, 
at det, som borgerne ønsker, 
bliver formidlet videre til det 
politiske system.

Klosterplads
Løbende renovering
Pladsen er en port til byen, når man ankommer med bus, tog 
eller bil. Men her kan det føles som at ankomme til bagsiden af 
den pæne bymidte. Området bærer præg af trafik og holde-
pladser, der giver indtryk af rod. 
Målet med pladsen er, at de bløde trafikanter skal prioriteres 
først, så her kommer arbejdet blandt andet til at handle om at 
skabe synlige overgange. 
Der er her behov for massiv delfinasiering, og derfor bliver det 
nødvendigt med bred inddragelse af borgere og politisk 
opbakning fra byrådet.

Jessens Mole
Ingen konkrete projekter 
men mulighed for at komme med ideer 
Selve vejen ved Jessens Mole er svær at 
overskue, fordi der blandt andet mangler 
et sted, hvor fodgængere kan krydse vejen. 
Liv i min by vil samarbejde med det 
borgerdrevne Havneforum om at udvikle
området.

Toldbodvej
Ingen konkrete projekter 
men mulighed for at komme med ideer 
I dag fremstår den som en bred og kedelig vej, 
der deler området i to. Liv i min by vil fokusere på 
overgangene ved Toldbodvej for at samle 
kvarteret. Målet er at bløde vejforløbet op for at 
gøre området mere trygt og overskueligt.   

Frederiksgade
Renoveres i 2019
Livet i Frederiksgade bærer præg af fravær af 
mennesker i dagtimerne og nattelivet fra 
værtshuse og diskoteker. 
Gaden fremstår generelt nedslidt. Frederiksgade 
skal renoveres, så gaden både understøtter 
den eksisterende værtshuskultur og et aktivt 
liv i byen i dagtimerne. 


