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1. Velkommen til nyt OmrådeForum. Ved formanden

Beslutningspunkter

2. Kompetencefordelingsplan. Hvad er forholdet mellem byrådet, OF og de andre frivillige i Liv i min 
By? I forbindelse med nogle debatter i OmrådeForum, har der været tvivl om hvordan 
beslutningskompetencerne er fordelt. Især er det vigtigt at fordelingen mellem OmrådeForum og 
de andre frivillige arbejdsgrupper er entydig.  Udgangspunktet er her at OmrådeForum vedtager de 
programmer som arbejdsgrupperne fremlægger og at det herfra er arbejdsgrupperne der 
bestemmer over det konkrete indhold.

Projektledelsen indstiller at kompetencefordelingsplanen vedtages. 
Beslutning: Indstilling vedtaget med en den bemærkning at det formelt er Direktionen der indstiller 
til Byrådet/Udvalget og ikke OmrådeForum direkte.   

3. Program for omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade. På mødet vil rammerne og processen 
for skitseprocessen blive gennemgået. Anlæg af området forventes at kunne blive påbegyndt i 
starten af 2019. 

a. Etaper. I forbindelse med Vand og Affalds og Fremtidens Havns prioriteringer vil der blive 
byttet om på de to anlægsprojekters rækkefølge så Klosterplads påbegyndes i 2019 og 
Frederiksgade i 2020. 

b. Økonomi. Den samlede anlægsramme er 11.470.000 kr. Klosterplads: 6.220.000 kr. og 
Frederiksgade 5.250.000 kr. Klosterplads har fra starten være underbudgetteret og der skal 
søges op mod 7 mio. kr. i anden finansiering. 

c. Skitseproces. Udgangspunktet for skitseprocessen er et tæt samarbejde med en kvalificeret 
og erfaren tegnestue der kan levere et gennemarbejdet materiale vi kan begynde at 
projektere. Pga. af opgavens karakter og begrænsede omfang forslås det at gå i direkte 
samarbejde med en tegnestue fremfor at afholde en arkitektkonkurrence. Vi har valgt at 
pege på tre tegnestuer der kender Svendborg og har lidt forskellig profil. 

i. WERK arkitekter er en relativt ung tegnestue der arbejder med byrum og bygning i 
både ind og udland. http://werkarkitekter.dk/

ii. Møller og Grønborg er en erfaren tegnestue der har lavet projekter primært i 
Danmark. http://mgarkitekter.dk/

iii. Land+ ligger i Odense og har i Svendborg bl.a. lavet busterminalen, Havnegade og 
demenshaven. http://www.landplus.dk/

http://werkarkitekter.dk/
http://mgarkitekter.dk/
http://www.landplus.dk/


Projektledelsen indstiller at programmet vedtages og at der tages en debat om valget arkitekt. 
Beslutning: Indstilling vedtaget, med den tilføjelse at det grønne gerne må fylde mere og 
arkitektfirmaerne WERK, Møller og Grønborg og Land+ vælges i nævnte prioriterede rækkefølge.  
Desuden skal der før anden handling laves forhåndsdialog med potentielle med-finansiører ift. 
foretrukken proces. Programmet danner ramme for forhåndsdialog.   

4. Bylivspuljen. Der er kommet to ansøgninger til bylivspuljen:
a. Mini-a-tours: ‘Mini-a-tours’ er en pop-up-mini-performance for børn og deres voksne, som 

zoomer ind på byens detaljer og skaber nye lag til byen, som vil vække genklang også når det 
mobile rejsekontor er forsvundet igen. Der vil være en aktivitet omkring selve ‘rejsekontoret’ og 
der vil være mulighed for at komme med på verdens mindste rejser - 5, 10 eller 15 meter væk, 
som i gennemsnit varer ca. 7 minutter. Der vil i øvrigt være aktiviteter omkring en spændende 
kuffert, hvor rejselederen gemmer sine egne rejseminder. 

Ansøger er Betina Kjær, der er professionel scene- og installationskunstner. Der ansøges om 
10.000 kr. https://betinabirkjaer.dk/

b. Svendborg Forsamlingshus: Åbningsfest for hele byen: Der søges midler til aktiviteter, mad og 
udbredelse af forsamlingshusets start og formål. Frivillige inviteres ind til at være med og 
kommende brugere får mulighed for at se, hvad et forsamlingshus i Svendborg er og kan i 2018.

Ansøger er Josefine Ottesen og der ansøges om 8.950 kr. Sydfyns Kulturforening finansierer 
arrangementet med 5.000 kr. Sydfyns Kulturforening har tidligere modtaget 45.000 kr. til 
Havneparaden, der blev gennemført i september sidste år. Det skal bemærkes at 
Forsamlingshuset/festen ligger væsentligt uden for områdefornyelsens afgrænsning.    

Der skal tages stilling til hvorvidt man ønsker at støtte de to projekter
Beslutning: A støttes med 10.000. B støttes ikke, da det er væsentligt uden for området.

Orienteringspunkter
5. Status på rampen ved Havnetrappen

Taget til efterretning – omfordeling af midler, der også evt. kan ændre sig ved licitationen, besluttes når 
udbud er indhentet.

6. Erhverv i Gadeplan.  Ved Morten Refskou
7. Status for 2017 - se bilag

Taget til efterretning. 

Beslutningspunkt 

8. Trekantsplads ved Hulgade

På sidste møde i OF blev der bedt om at Det lille område ud for Sundhedshuset skal bearbejdes som et 
opholdssted.  Visualisering og kort er vedlagt i bilag.

https://betinabirkjaer.dk/


Opholdsstedet er designet så det ’fylder noget’ i Hulgade og er kombineret med planter og træer. P-
pladsen er privat ejet, men indgår som en del af de offentlige p-pladser og der skal indgås aftale med 
ejer om anden anvendelse af området.

Samlet udgift for installationen er 75.000 kr.  

Der skal tages stilling til hvorvidt man ønsker at gå videre med projektet og hvor midlerne til 
projektet skal tages fra.

Beslutning: Forslaget er vedtaget og midlerne konteres fra den grønne pulje. Det bemærkes at der 
bør være niveau-fri adgang og lidt mere plads til det grønne i hjørnet ud mod gaden.   

9. Eventuelt
 Prøver at skubbe møderne lidt frem til 16 eller 16.30 

Bilag

 Kompetencefordelingsplan 
 Program
 Trekantsplads ved Hulgade
 Bylivspuljen   


