Referat
Møde 1 i OmrådeForum 2017
Tid: 22. februar 2017, kl. 17-20
Sted: Munkestræde
Afbud: Viben Kræmmer, Niels Skovlund Madsen. Dorte Hoff Erichsen deltog I mødet indtil pkt. 7
vedr. anlæg Munkestræde.

Orienteringspunkter
Ad. 1: Der var stillet spørgsmål til formen af nyvalg til OmrådeForum, der ideelt skulle foregå ved
opstilling og eftflg. valg. I erkendelse af at interessen for denne type tillidsposter er begrænset,
sparede man anstrengelserne til borgermøde og valget af borgerrepræsentanter er sket ved
‘efterlysning’. Liv i min By har annonceret efter deltagere via Facebook-kampagne, artikler i
Lokalavisen, Mit Svendborg, FAA og Ugeavisen.
Ad.2: To versioner af de kommende 10 Find Vej-skilte, der forklarer bygningers betydning og historie
i bymidten blev vurderet. Der var debat om skriftstørrelse og qr-kodens størrelse, ligesom
spørgsmålet om en ensartet designlinje I bymidtens (mange) skilte blev taget op. Der har da også
været en designmanual for bymidtens skilte, men den har ikke været generelt anvendt og vi
fortsætter derfor som planlagt.
Ad.3: Grønt og Blåt-gruppen har arbejdet med Mølledammen og Grøn væg-projekt. Begge blev taget
godt imod med få opklarende spørgsmål til adgangsforhold på bro, redningskranse, samt evt.
inddragelse af forplads ved dammen som del af projektet. Fokus i arbejdsgruppen har været at skabe
ny adgang til vandet for oplevelsen og opholdets skyld – derfor er den højere forplads udtaget, også
gr. økonomi. Der er taget beslutning om et springvand, som har været en bunden opgave for
arbejdsgruppen.
Ad.4: Bevægelsesgruppens arbejde med at udbrede børne-gaderuterne I samarbejde med UCLstuderende med aktiviteter blev fortalt og godt modtaget, med en pointe om at tage formidlingen et
skridt videre – f.eks. som mulighed for lejrskoler i byen.
Ad.5: St. Bylivspulje. Problematikker vedr. afspærring af klosterplads blev gennemgået og de nye
‘poster’ på Kulinarisk Sydfyns projekt ‘Smagen af Sydfyn’ for børn blev gennemgået og vel modtaget.
(Bonusinfo) Projektet følges af en kulinarisk vandring I bymidten I samarbejde med den lokale
virksomhed MeetTheLocals v. Karen Elberg.
Ad. 6: Bygningsfornyelsen. Der er ført kampagne på Facebook og i aviser samt annoncer plus
udsendt postkort til. Fire ansøgninger afventes – to er afvist og en enkelt er godkendt, hvor ejer dog
ikke ønsker at gå videre med projektet. Området for bygningsfornyelsen forventer vi at udvide til
resten af Svendborg by, enten I 2017 eller primo 2018.
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Beslutningspunkter
7. Anlæg. Krøyers Stræde og Munkestræde, udførelse.
Der var debat omkring fjernelsen af teglskærm-væggene. Generel skuffelse over at de er taget ud af
projektet og der blev stillet spørgsmål til årsag og virkning. Efter en længere debat, der berørte
spørgsmålet om de tilstødende facaders udseende blev det vedtaget at:
1: Godkende indstillingen af Munkestræde-projektet i sin nye form og økonomi og at tilføje en grøn
væg (efeu), der kan mildne udtrykket på den sydlige facade.
2: Godkende indstillingen, så midler fra Krøyers Stræde overføres til realisering af Munkestræde
3: Godkende indstillingen og arbejde videre med alternativ bemaling af asfalten i Krøyers Stræde,
når der er klarhed over økonomien i Munkestræde.

8. Anlæg. Hulgade, proces.
Der var lang debat om Hulgade-processen, der er planlagt til 2018. Projektledelsen indstillede at
man dels afvikler workshops med sundhedshusets repræsentanter for at sammenhæng I deres og Liv
I min Bys arbejde, dels påbegynder dialog med grundejere I området på baggrund af skitseoplæg,
som OF tager stilling til.
OF fravalgte at gå videre med en samlet proces for Hulgade, da man ikke føler sig sikker på at ‘få
noget igen’ fra grundejere I området ift. omdannelse af p-pladser. Projektledelsen gjorde
opmærksom på at arealet allerede er udpeget i Områdefornyelsesprogrammet 2016-2020.
Det blev vedtaget at indhente yderligere research, der skal afklare, hvad grundejerne lige omkring
Sundhedshuset vil bidrage med, førende der arbejdes videre med en forplads/opholdsarealer ved
indgangen til Sundhedshuset. Er der ikke umiddelbart interesse fra naboerne ift. anden
anvendelse/udnyttelse af området vil OmrådeForum omprioritere midlerne der pt. ligger til anlæg i
Hulgade.
Der var ønske om, at bruge midlerne til en forbindelse mellem p-hus, sundhedshus, trappe og
Munkegårdens grønne område, der støder op til trappen. Man vedtog at undersøge, hvordan man
kunne lave sammenhæng med- eller forskønne det grønne område, der i dag fremstår nedslidt.
Projektledelsen har møde med bestyrelsen Munkegaarden d. 3. marts 2017, hvor dette kan drøftes.
Projektledelsen gjorde opmærksom på at midlerne i Områdefornyelsen, ikke kan bruges på privat
jord.
9.Kunst. Program og organisation
Udpegningen i programmet ’Den direkte forbindelse’ blev godkendt.
Udpegningen i programmet ’ Baggårdspassagen’ blev ikke godkendt. Det ønskes, at gavlen på
Munkegården skal indtænkes som aktivt element I kunstprogrammet.
Fore resten af Baggårdpassagen skal kunsten alene koncentrere sig om/indtænkes i anlægsdelen der
vedrører den kommende skitsering af Hulgade (jf. pkt. 8); hvis det projekt kommer videre.
Indstillingen vedrørende organisation blev vedtaget.
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10. Kultur – Find Vej. Projekt 2 - 1000 år på 500 meter.
Projektets formål er at anskueliggøre og formidle Svendborgs 1000-årige historie gennem en
tidslinje, der følger den gamle strand/kystlinje. Indstillingen blev godkendt.
11. Grønt og Blåt. Fokus for 2017; Linieparken.
Området ligger livløst hen og er et oplagt sted at forsøge at skabe et levende, grønt byrum.
Projektledelsen og arbejdsgruppen har derfor drøftet muligheden for at arbejde med en såkaldt
linjepark. Indstillingen til at arbejde videre med projektet I 2017 blev godkendt, med den tilføjelse at
der må arbejdes videre med at få Remise-bygningen frisat til Liv i min By.
12. Interessent-repræsentanter
Jf. orienteringspunkt ift. valg af nye repræsentanter efterspurgte projektledelsen bud på to
interessentrepræsentanter til at supplere OF I 2017. Bud var fra OF:



Nils Valdersdorf, museumsinspektør, Svendborg Museum.
Lars Skovmand Aagaard, Indehaver Hansted/Hansted Live.

Projektledelse sørger for kontakt, så OF bliver fuldtallig.

13. Eventuelt
Kommunikation blev drøftet. Der var enighed om at droppe Facebook som kommunikationsplatform
for OF og projektledelsen udsender fortsat update-mails.
Arbejdsgruppeformænd inddrages som oplægsholdere ved OF-møder for at fremme forståelse for
projekterne og deres fremdrift.
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