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borgernes idéer fik frit spil
byfornyelse:
Fire timer med snak,
debat, gode idéer og
pink postkort i trængsel satte streg under
borgernes vilje til at
være med til at forny
Svendborg de næste
fem år
TeksT Michael Thorbjørnsen.
FoTo: Geir haukursson.

svendborg: Lørdag 13.

Juni var en lille mærkedag i
Svendborgs byfornyelse – første
gang, man for alvor spurgte borgerne direkte om hvad de ønsker
sig af byfornyelseprojektet Liv i
min By de næste fem år. Undertitlen ’med kroner og kærlighed’

understreger noget af det nye
perspektiv, mener Jesper José
Petersen, der er projektleder:
- Vi nøjes ikke med at spørge
borgerne ved et møde, når vi
har besluttet hvordan pengene
skal anvendes. Vi spørger inden
vi projekterer, fordi vi mener
det er en logisk og bæredygtig
måde at byudvikle på og fordi
vi som fagfolk er afhængige af
borgernes input til den bedste
byfornyelse, siger han.
Derfor vil også anden halvdel
af 2015 byde på muligheder for
at se på idéer ved borgerdag 2,
og når projekterne de udvalgte
steder for alvor går i gang i 2016,
så gælder det samme.

Næsten 200 idéer
- værs’go
Dagens høst var næsten 200
udfyldte postkort med alle ty-

per idéer fra ’mere legeplads’ til
’en kost ville gøre underværker’, bænke ved det nyopsatte
springvand, en kaffe- og isbod
ved prøveparken på havnen,
trampoliner i gaden, mere
grønt, gavlmalerier, kunstruter,
og konsulenter til hjælp med at
søge kulturmidler.
Idéerne var af vidt forskellig karakter og afspejler på den
måde præcis den mangfoldighed, der skal opfylde intentionen om mere ’Liv i min By’. Til
stede i gaden var både politikere,
fagfolk fra kommunen, grundejere og borgere fra området,
som er del det Områdeforum,
der skal udpege de idéer, man
vil satse på i det kommende store
byfornyelsesprogram. Det skal
efter planen fremlægges og godkendes i december af byrådet, så
projekterne kan gå i gang i 2016.

Henrik Nielsen (C) er formand for Områdeforum og var
rigtig glad for dagen og for engagementet fra borgernes side:
- Jeg oplevede at der var rigtig godt gang i debatten, at
folk var meget engagerede og
optagede af Svendborg, deres
by. Når vi bliver synlige med
et projekt som Liv i min By, så
vil folk derfor også meget gerne
fortælle, komme med idéer og
påpege det, de allerhelst så forbedret eller ændret. Det er jo en
af de store pointer med at være
synlig: At dialog er godt for
samarbejdet og den bedste vej
til de rette løsninger for byen.
Vi kan ikke vide, hvad borgerne
ser, oplever eller ønsker sig før
vi har spurgt – og nogle gange
er det helt enkle ting som f.eks.
renholdelse, der betyder rigtig
meget for at man har det rart
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og har lyst til at være i byen.
Så behøver man ikke investere
millioner for at gøre en synlig
og hurtig forskel. Andre ting er
store projekter, hvor grundejere
og handlendes input betyder
meget. Vi fik generelt mange og
rigtig gode input fra borgerne,
og knapt 200 idéer på fire timer
er rigtig flot, siger han.
Ud over debat og snak, postkort og mange idéer bød dagen
på en velbesøgt byvandring i
Svendborgs Baggårde, cellokoncert ved Anne Villain, en kreativ børneworkshop Tegn din By
og film med billeder af fotograf
Finn Johannessen. Postkortene
kan ses på projektets hjemmeside på www.svendborg.dk
(under punktet Kommunen i
udvikling).
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Årets fest

V væ

Vi skaffer alt,
lys, stofservietter,
perler, bordkort osv.
og der er ingen
ordre der er
for lille.

- minder for livet…

A m nn sk ha g ædd af g mæss g
fodb hand ng, da d t v gt gtt at o d fødd n
sund og fo bygg p ob m
ødd n .

Det er nemt flot og prisvenligt
e

hv

V sp c a s t f nd b ha d ng :
D ab t s, bøj b hannd ng, a væv og g gt.
D kan yd s t skud f a d n off ntt g syg s k ng
og Syg s k ng Danmaa .

K av n s nd ægsså

Alt dette for kun kr. 5953,-
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å g n m fødd n

K n kk n t byd sp c a d s gn d nd ægsså ,
som udfo m s v a vo s K av n ss-scann .
K av n ss nd ægg n
sæ d s v gn t t at afhjæ p f j st ng .
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- Gav n a v nyd
at
W n ss fo fødd få.
- B v fo kæ t m
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