Referat
Møde 1 i OmrådeForum 2019
Tid: 6. februar 2019, kl. 16.30‐19.00 | Sted: Munkestræde | Mad: Ja | Tilstede: Nils Valdersdorf Jensen,
Lars Aagaard, (interessentrep.) Nicolai Amstrup, Johnni Balslev (borgerrep), Dorte Hoff Erichsen
(grundejerrep.), Morten Refskou (Administration), Palle Fischer [C], Niels Christian Nielsen [A], Jens Munk
[Løsg.], Fmd. Flemming Madsen [A] (Politisk rep.)
Afbud: Jan Yttesborg
Jesper José Petersen, projektleder for Liv i min By, Heidi Hauschild Jensen, Afdelingsleder Plan.
Jens Munk og Palle Fischer forlader mødet efter behandling af pkt.1.
Til behandling af pkt.1 Signe Hertzum, WERK Arkitekter
1. Dispositionsforslag for Klosterplads og Frederiksgade
Beslutningstema
I forlængelse af beslutningen om at arbejde videre med scenarie A har WERK Arkitekter udarbejdet et
dispositionsforslag der skal behandles i OmrådeForum.
Projektledelsen indstiller at:
 Der arbejdes videre med dispositionsforslaget
Sagsfremstilling
Dispositionsforslaget er i god overensstemmelse med principperne i Scenarie A og der ønskes en drøftelse
af projektet i sin helhed.
Forslaget skal på nuværende niveau dels danne grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag og dels
være baggrundsmateriale ift. fondansøgninger.
Forslaget som OmrådeForum sender videre med evt. rettelser, vil dels blive gennemgået ift. til diverse
interessenter, fx Bane Danmark, Kulturarvsstyrelsen, Fyn Bus mm.
Helt nært vil der efter vinterferien blive afholdt møder med virksomheder og beboer omkring Klosterplads
og Frederiksgade.
Beslutning
Dispositionsplanen blev godkendt.
Jens Munk havde følgende mindretalsudtalelse: Der skal være mulighed for etablere erstatningspladser ift.
de erhvervsdrivende i området.
Nedenstående temaer blev diskuteret:


Jesper José Petersen gennemgik proces fra dispositionsforslag til endeligt anlæg, hvilket bl.a.
indbefatter kommuneplantillæg og lokalplanforslag. I forhold til dispositionsplanen inddrages














naboerne og interessenter i udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplanforslag inddrages
der bredt og afholdes borgermøder.
I Frederiksgade er den sydlige facade prioriteret ift. udeservering og p‐pladserne er også rykket
herover. Facaderækken er prioriteret idet der er flest serveringssteder her.
Vær opmærksom på den nordlige overgang ved sporene ‐ er der blevet mindre plads ?
Fortidsminder: kan vi gøre endnu mere for at fremhæve/formidle dette? Fx Glasrude til
ruinerne..det må ikke blive for svært at opfatte.
o Det er dyrt at grave i fortidsminder og områdets ruiner er allerede godt kortlagt.
Udgangspunktet er at bruge de registreringer der allerede er udarbejdet til at placere
markeringer i belægningen.
P‐pladser: Mangler der p‐pladser i området ?
o Diskussionen ’fylder’ i byen.
o Forskel på langtids‐ og korttids p‐pladser.
o Trappen tager p‐pladser, sammen med:
 Cykelstier
 Prioriteringen af at kunne krydse Klosterplads sikkert – S‐sving flyttes mod
Sydbank
o Tidligere var der ikke p‐pladser ‐ men busholdeplads.
Beplantning: Træerne sætter ikke bær og der plantes en ask der kan modstå toptørring.
Eksisterende, sunde træer bliver så vidt muligt.
Kunst: I dispositionsplanen er der foreslået et belysningsværk i sammenhæng med formidlingen af
Klosteret. Der kan også tænkes i lyd. Denne del er også væsentlig ift. fondsansøgning. Den
endelige udformning/opgave bliver formuleret af Kuratorgruppen.
Belysning: Som udgangspunkt genanvendes de eksisterende lamper, som netop er blevet skiftet til
LED. Vigtigt for trygheden at belysningen er god og dækkende.
Inventar:
o Ikke så langt med det endnu – men der tænke bl.a. større bænke ind rundt om særligt
velplacerede træer
o Adfærdsdesign, kan vi tilskynde folk til faktisk at bruge skraldespandene…især i
Frederiksgade. Især problem ift. cigaretskodder og tyggegummi. Vi vil også have
skraldespande der passer ind i miljøet.
o Graffiti og hærværkssikring
o Nogle elementer kan måske udarbejdes i samarbejde med Erhvervsskolen.
Midlertidighed: Der kan prøves forskellige tiltag af i løbet af sommeren, fx ensretning mm

2. Kultur
Beslutningstema
Forslag om at knytte kulturmidlerne i Liv i min By direkte til formidling af kulturarv ved Klosterplads og
Frederiksgade.
Projektledelsen indstiller at:
 De resterende kulturmidler på ca. 400.000 knyttes til formidling af Klosterplads og Frederiksgade
Sagsfremstilling
I områdefornyelsesprogrammet er der afsat 500. 000 kr. til:

Kultur: Find vej i Svendborg f.eks. via kulturhistoriske markører. Gruppen skal i øvrigt tænke i indsatser, der
understøtter såvel det sociale som det kommercielle aspekt (fx i et samarbejde med Kulinarisk Sydfyn). Til
inspiration fra idékataloget:
 Tribuner til markeder og livemusik
 Pop up‐festivaler og enkelt‐events
 Sociale rum, rum til unge alternative
 Lyd‐spor, hvor byrummet får sit eget soundtrack
 Oplevelsesspor/guides via apps
 Infoplade på historiske bygninger
I 2016 satte Liv i min By i samarbejde med Svendborg Museum, By‐ og Landskabsforeningen Sydfyn skilte
op på 12 vigtige steder byen. Projektet blev støttet af SEAF med 50.000 kr.
Kulturmidlernes fokus på way‐finding og markere vigtige steder kan aktivt bringes i spil ift. at løfte den del
af formidlingen af Klosterplads der ikke kan klares ved hjælp af belægning. Dels kan der være tale om
aktiviteter og skiltning, men måske særlig interessant er det at undersøge en vedkommende digital
formidling.
Fortællingen om Klosteret under Klosterplads er muligvis en af de væsentligste temaer for omdannelsen
området og er dermed også en væsentlig fortælling ift. fonde der kan være med til at finansiere
omdannelsen.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Nedenstående temaer blev diskuteret:






Måske nogle af midlerne kan bruges til indvielse – afprøve nogle aktiviteter der kan finde sted i
området også efter indvielsen
El/gøgler stik også ved trappeanlægget
Kulturformidling kan også være en undervisningsdel eller andre projekter
Tænk aktiviteter ind i anlægsfasen også
Evt. folkene bag lysfesten kunne være interesserede i at være en del af åbningen/aktiviteter

3. Grønt og Blåt
Beslutningstema
Program for Grønt og Blåt gruppens arbejde i 2019‐2020.
Projektledelsen indstiller at:
 Programmet vedtages
Sagsfremstilling
Gruppens arbejde har på mange måder været vellykkede. Gruppen vil også gerne arbejde med aktiviteter
der har en mere midlertidig karakter og prøve at skabe synergi mellem den grønne pulje og gruppens
aktiviteter og på den måde få involveret flere i de grønne projekter i byen.
Bilag



Handlingsplan 2019‐2020

Beslutning
Indstillingen blev godkendt. Der fremsendes mere detaljeret plan ift. aktiviteter i Møllergade.
Nedenstående blev diskuteret



Måske tænke i store træer
Hegn ved remisen generer, kan den evt. klippes ned i siddehøjde, så man kan kigge ud. Gives vider
til Grønt og Blåt gruppen.

