HVAD ER LIV I MIN BY?

RESAO ENNØRG
SGROBDNEVS VELPO

Liv i min By er Svendborgs
områdefornyelse i 2016-2020. Områdefornyelsen har
til formål at binde bymidte og havn sammen og med
aktiviteter, anlægsarbejder og bygningsfornyelse
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skabe de bedste betingelser for nyt liv i et af byens
ældste kvarterer.
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VEJVISER OVER

INSTALLATIONER UNDER

NEGGÆVETNALP

GRØNNE PROJEKTER OG
GRØNT OG BLÅT ARBEJDSGRUPPEN
Arbejdsgrupperne i Liv i min By består af frivillige

LIV I MIN BYS GRØNT OG

borgere og skaber en bred borgerinddragelse.
Grønt og Blåt arbejdsgruppens frivillige i alle

BLÅT GRUPPE,
2016-2020.

projektperiodens år (2016-2020) er udpeget
formand Charlotte Franke og frivillige borgere Lone
Møller, Helle Feldingbjerg Malus og Dorte Hoff
Erichsen.

Områdefornyelsen Liv i min By er udarbejdet af Svendborg
Kommune med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

1. LINJEPARKEN

MØLLERGADE- DEN GRØNNE GADE

Det tidligere DSB-ejede areal er nu omdannet

Den Grønne Gade består af: Den spiselige

til et grønt frirum. Her kan du sidde ved

gade, skovgaden og blomstergaden.

bordebænkesæt eller på cirkelbænken, lege på
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de små bakker eller i den arkitekttegnede hule

NEGGÆVETNALP

og gå tur blandt blomster, fuglekasser,
paradisæbler og humle.

2. MIKROPARKEN
LINJEPARKEN

I Mikroparken kan du nyde en stille stund med
udsigt over havnen. Den rummer nemlig både
plantekasser og siddemøbler. Denne flytbare

Den ’Den Spiselige Gade’ har plantekasser

med spiselige planter og urter. Prøv og smag!
Du kan læse de sjove skilte, for at lære om
planterne.

7.

’Skovgaden’ inviterer naturen ind i byen med
en masse stedsegrønne træer.

8.

’Blomstergaden’ har en speciallavet
cirkelformet blomsterkumme.

park har både stået på Torvet, ved
togstationen og nu i Linjeparken.

4. MØLLEDAMMEN
Mølledammen er blevet forskønnet med

3. PLANTEVÆGGEN

ANDRE AKTIVITETER...

springvand, bænke, blomster og vandplanter.

Grønt og Blåt gruppen har afholdt forskellige

Gruppens arbejde har betydet, at man i højere

events i løbet af projektperioden. Borgere har

Plantevæggen giver et grønt pust i et ellers

grad bruge et af byens få åndehuller.

bl.a. været inviteret til byvandring,

gråt og trafikeret område. Den kan findes på

Derudover er søens biologi blevet forbedret

fællesspisning, teaterperformance,

cykelskuret ved togstationen.

med udplantning af hjemmehørende arter.

insekthotel-, fuglekasse- og bygge-huleworkshop, samt til fælles plantning og
gravning.

5. HULGADES MØBEL
Det nedslidte byrum i Hulgade er blevet beriget
med et grønt siddemøbel, hvor du kan nyde din
frokostpause eller hænge ud med vennerne.

www.liviminby.svendborg.dk
www.fremtidenshavn.dk/udviklingsprojekter/liv-i-min
Facebook: Liv i min By
Instagram: Liviminby
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