Referat
Møde 2 i OmrådeForum 2017
Tid: 24. Maj 2017 kl. 17-20
Sted: Munkestræde
Afbud: Curt Sørensen, Finn Olsen, Mikael Hansen, Lars Skovmand Aagaard (til 18.15)
Orienteringspunkter, del 1:
1. Kort præsentationsrunde af nye og gamle medlemmer af OmrådeForum. Lars Skovmand
Aagaard (Hansted), Nils Valdersdorf (Svendborg Museum), Jan Yttesborg (adm. CETS) og
Marianne Wedderkopp (adm. Erhverv, Bolig og Natur) præsenterede sig kort.
2. Status på nye medlemmer af Kuratorgruppen: Kulturformidler Helle Ansholm og Katrine
Würtz, Galleri Ved Siden Af, Frederiksø. Orientering om møde med kunstner Henrik Plenge,
der skal udarbejde skitseprojekt for kunst i Hulgade – et givtigt møde, der måske allerede i juni
resulterer i en skitse, der kan afvejes af OF efter sommeren. Samfinansieringen af
skitseprojektet til 50.000 kr. sker mellem Liv i min By (20.000 kr.) og Statens Kunstfond
(30.000 kr.).
3. Store Bylivspulje:
a. ’Fortællinger om Havet’ er en parade, som skal afvikles 15. september i Svendborg by.
OmrådeForum har sagt ja til at støtte paraden med 45.000 kr. til produktion af
paradens vartegn, en gigantdukke. Tre repræsentanter for styregruppe og bestyrelse i
Kulturforening Sydfyn fortalte om paraden, (Josefine Ottesen, Marie Snede Villumsen
og Peter Ørting) Paraden er en stort anlagt, tvær-kunstnerisk parade med musik,
teater, scenekunst, cirkus, sang og skal omfatte og inkludere hele byen, alle
aldersgrupper. Optakten til paraden sker hen over sommeren med organisering,
invitationer og formidling via kunstforeningen og kulminerer med
værksteder/workshops i ugen op til paraden i Ribers Gaard. Der er planer om at
inddrage butikslivet og generelt formidle bredt om paraden og tilblivelsen, så alle kan
være med i hele byens parade. Generel anerkendelse og ros fra OmrådeForum til
initiativtagerne og projektets form.
b. Det Store Gæstebud er en tredages festival fra 20-22. juni, der fungerer som optakt til
Kulinarisk fødevaremarked sidste weekend i juni. Festivalen består af besøgsrunder,
kokkeskole, smagesafarier for 700 skolebørn fordelt over tre dage med indlagte
workshops, børnerestaurant, debatoplæg og foredrag. Projektet er ambitiøst og fik
ligeledes stor anerkendelse og opbakning fra OmrådeForum.

Beslutningspunkter
4. Adgange mellem Havnetrappen og P-huset. Delopgave B+C. Michael Finke fra tegnestuen
Land+ gennemgik skitseforslag for etablering af rampe (C)/ stiforbindelse(B) mellem
Havnetrappen og P-huset foran Ribers Gaard. Skitseforslaget præsenterede en
kampestenssætning op mod Ribers Gaard, der danner en tydelig kontrast til den skulpturelle
og moderne Havnetrappe fra Toldbodvej til Møllergade.
Pointen fra Land + er, at man ikke skal forsøge at bygge videre på trappen, men skabe en
’næsten usynlig’ stiforbindelse, der i sit gammeldags stensætningsudtryk hænger godt sammen
med det klassiske bindingsværk i Ribers Gaard. Et umiddelbart overslag for rampen ligger på
kr. 556.000.
OmrådeForum var meget positive overfor skitsen og havde følgende bemærkninger,
 Den ’store ubekendte’ er som i andre omdannelsesprojekter i det ældste Svendborg
spørgsmålet om eventuelle arkæologiske værdier, der skal bevares – her kunne man
forestille sig, at der ligger rester fra de ældste borgværker. Det vil fordyre projektet
betragteligt, hvis det er tilfældet.
 Forholdet mellem investeringens størrelse og dens umiddelbare anvendelse: er det for
meget krudt at bruge på de få bilister der bruger p-huset. På den anden side vil det
styrke anvendelsen af P-huset – og måske området i det hele taget.
 Projektet vil i sig selv være forskønnende for området
Beslutning: der arbejdes videre med projektet (C): der indledes samtale med grundejer hvis
accept er afgørende for projektet og der laves indledende undersøgelser ift. jordbund og
sammenhæng med Ribers Gaards fundamenter for at få yderligere vished. Dernæst følger
politisk proces og accept fra Staten.
Projekt B, stiforbindelse på den nederste del af trappen mellem rampe og trappe sættes i gang
umiddelbart.
Forudsætning for at udarbejde projekterne er bl.a. overførsel af midler fra Hulgade-projektet.
5. Linjeparken. Charlotte Franke, formand for Grønt og Blåt-gruppen gennemgik Linjeparken,
hvor Michael Finke/ Land + har udarbejdet skitse sammen med arbejdsgruppen.
Skitseprojektet består dels af et opholdsområde, formet som et bakkelandskab, der beklædes
med rullegræs. Dels en større cirkelbænk samt en en terrasse til ophold og endelig et beplantet
område med buske og græsser. Målet har været at skabe et indbydende grønt område mellem
by og havn, et område, der både inviterer til ophold, men også ren forskønnelse af et slidt
område, der eller kunne benyttes af alle aldersgrupper med sit organiske udtryk som kontrast
til det lidt hårdere havnemiljø.
OmrådeForum var umiddelbart meget positive, mens prisen gav anledning til diskussion:







Bør en midlertidig park i et område, der er indtegnet som byggefelt i
havneudviklingsplanen ofres 500.000 kr., som Linjeparken umiddelbart er budgetteret
til.
Jan Yttesborg bragte spørgsmålet om udgifter til vedligehold op, og et estimat er
35.000-40.000 kr. pr år. Man kan overveje at indhente tilbud hos underleverandøren
HedeDanmark til diverse arbejder; det er jo dem der tjener på div drift
Der søges løbende afklaring på parkens levetid ved Havnen

Beslutning: Kompromiset blev, at man fortsætter med bakkelandskabet og terrassen og søger
eksterne fondsmidler til fx etablering af cirkelbænken, der kan blive et vartegn og mødested i en
ny park.
6. Forsat proces for Hulgade og fremtidig prioriteringer. Den fortsatte proces for Hulgade
blev diskuteret. Projektledelsen forslår at planerne for renovering/omdannelse af Hulgade
skrinlægges, og at der arbejdes videre med den kunstneriske bearbejdning af området i regi af
kuratorgruppen og den indsats der er påbegyndt. Der var enighed om i stedet at prioritere
midler til flg.:
a. Munkestræde med 460.000 kr., da byggesummen er blevet dyrere end ventet, nemlig
1.223.000 kr. mod ventet 1.000.000 kr.
b. Adgang mellem p-hus og Havnetrappen, yderligere estimat på budgettet skal
forelægges OF – men generel positiv holdning til prioritering, såfremt ubekendte kan
klarlægges bedre ; ejers accept, arkæologi/udgravninger og jordbundsforhold.
c. Linjeparken prioriteres med 250.000 kr.
d. Kloster Plads og Frederiksgade – beslutning afventer.
Der er behov for at kende et mere nøjagtigt bud på b., hvis denne skal prioriteres og da
Klosterplads og Frederiksgade alligevel bliver meget dyrere end de resterende midler og
derfor kræver eksterne fondsmidler, diskuterede man hvorvidt midlerne i stedet kunne
prioriteres til mindre, men meget effektfulde arbejdsgruppeprojekter i stedet. Jvf. den
meget gode modtagelse af den grønne væg, mikropark og Mølledammen-fornyelse har fået.
Orienteringspunkter, del 2:
7. Kulturprojekt ’800 år på 500 meter’ blev skitseret af projektledelsen – der er søgt midler for
knap 3 mio. kr. I eftersommeren vil det stå klart, hvor mange midler, der er kommet ind og
hvad der kan lade sig gøre i projektet, der skal følge den gamle strandlinje.
8. Fremdrift på Munkestræde, hvor der har været udbud og lokal anlægsgartner Tobias
Stougaard vandt. Det giver en del fordele:
 skurvognsfaciliteter etableres i butikken i Munkestræde
 lokal virksomhed, skaber forankring, forpligtelse og forståelse for projekt.
 Teglklinker skæres på værksted og der vil være minimal støjgener
Diverse: Afslutningsvis blev asfaltarbejdet i Krøyers Stræde drøftet - den er blevet lagt om, men
fremstår stadig ret ringe. Der tages kontakt til udførende. Balustre og håndlister males indenfor et par
uger. Der tænkes i projektledelsen stadig over hvordan der kan tilføres yderligere kvalitet i Krøyers
Stræde efter man måtte opgive fodgængerovergangen.

