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Miljø, Erhverv og Teknik
Plan og Vej
Munkestræde/Klosterplads 8a
5700 Svendborg
jesper.jose.petersen@svendborg.dk
LiviminBy.svendborg.dk

Notat fra nabogrundejermøde den 6. november 2018
Tilmeldte:

30. november 2018

NAVN

EJD.

Kim Ejdesgaard

Klosterplads, 11, 12, 13

Erling Søndergaard, fmd. ejerforeningen

Jernbanegade 2a

Sagsid: 17/22654
Afdeling: Plan og Vej
Ref.

Tidsplan og sammenhæng med andre projekter
• Den 27. november: offentliggøres tre scenarier
• Den 12. december: beslutter OmrådeForum hvilket scenarier der skal arbejdes videre med.
• Det valgte scenarie bearbejdes videre til endelig vedtagelse i OmrådeForum i starten af februar
• Anlægsperiode slut 2019/2020
• Koordinering med Den Grønne Tråd
Afsæt for omdannelse af Klosterplads; fra diffust trafikrum til attraktivt byrum
Klosterplads er et veldefineret rum med en høj og tæt bebyggelseskant. Men da
pladsens arealer primært er forbeholdt trafik er der heller ikke her oplagte steder, at opholde sig.
De oplagte forbindelser på tværs er svære at få øje på - især forbindelsen fra
Klosterstræde til Frederiksgade - og steder og pladsdannelser er i dag svære at
etablere.
Generelt fylder biltrafikken og p-pladserne meget i gadebilledet omkring Klosterplads og løsningen for at begrænse eller styre trafikken er afgørende ift. det
nye byrums kvalitet og potentiale.

Åbningstider:
Onsdag
Torsdag
Fredag

Input - hvilke problemer er der i dag og hvordan skal Frederiksgade se ud i
Fremtiden?
Trafik

Side 1 af 2

Kl. 09.00-16.00
Kl. 09.00-16.30
Kl. 09.00-14.00

•
•
•
•
•

Når jernbanens bomme går ned er klokkerne relativt støjende - hvis man
bor lige overfor.
Positivt med mindre asfalt - at få sat farten ned vil være positivt
Husk at der skal være plads til varelevering. Det er allerede presset i dag.
Det ville være dejligt at få ryddet op ved transformerstationen, på den anden side af sporene, og området langs p-pladserne nord for Kvægtorvet.
P-pladser er en udfordring ift.

Trappe ved terrassen
• Meget flot ide. Dejligt at få den tilbage.
Andet
• Der er mange alkoholikere, hjemløse mm i området. Nogle gange giver
det nogle ubehagelige og utrygge situationer, med fx flaskekast og tilråb.
Det er ok for tiden, men det kræver en løbende indsats at holde ro i området. Der er fokus på området fra både SSP og socialafdelingen.
Har du spørgsmål er eller bemærkninger til notatet så kontakt venligst projektleder Jesper José Petersen på 3017 5060 eller
jesper.jose.petersen@svendborg.dk
Se i øvrigt de tre scenarier på vores hjemmeside, under Klosterplads og Frederiksgade: http://liviminby.svendborg.dk/anl%C3%A6gsprojekter-der-forbinderbymidte-og-havn#
Venlig hilsen
Jesper José Petersen
Projektleder
Dir. tlf. +4530175060
Mail: Jesper.jose.petersen@svendborg.dk
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Plan og Vej
Munkestræde/Klosterplads 8a
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Notat fra nabogrundejermøde den 30. oktober 2018
Tilmeldte:

30. november 2018

NAVN

EJENDOM

Kasper Nielsen

Frederiksgade 5

Erik Stoumann

Frederiksgade 11

Jan og Ulla Krossteig

Jessens Mole 1

Jan og Ulla Krossteig

Frederiksgade 4

Poul Erik Find

Frederiksgade 15

Steffen Larsen

Frederiksgade 9

Stig Lassen

Frederiksgade 15 A-C

Sagsid: 17/22654
Afdeling: Plan og Vej
Ref.

Tidsplan og sammenhæng med andre projekter
• Den 27. november: offentliggøres tre scenarier.
• Den 12. december: beslutter OmrådeForum hvilket scenarier der skal arbejdes videre med.
• Det valgte scenarie bearbejdes videre til endelig vedtagelse i OmrådeForum i starten af februar.
• Anlægsperiode slut 2019/2020.
Afsæt for omdannelse af Frederiksgade
• Dynamisk byrum. Frederiksgade er Svendborgs værtshusgade og her dominerer nattelivet - på godt og ondt. I forbindelse med omdannelsen skal
der også gives mulighed for byliv om dagen. I erkendelse af, at livet i gaden vil ændres over tid og i en proces mellem, ejere, lejere og andre interessenter, ønskes der et åbent byrum, der er robust ift. forskellige midlertidige installationer og ændringer. Et eksempel på denne slags byrum er
Ny Vestergade i Odense.
Input og temaer - hvilke problemer er der i dag og hvordan skal Frederiksgade
se ud i Fremtiden?
Udeservering.
• Gerne mere plads til udeservering.
• Det er et attraktivt - men nedslidt område

Åbningstider:
Onsdag
Torsdag
Fredag

Side 1 af 2

Kl. 09.00-16.00
Kl. 09.00-16.30
Kl. 09.00-14.00

•
•
•

Der har tidligere været et par træterrasser på gaden. Det var privat initiativ fra Den Høje Stue - gik fint, men for svære at vedligeholde i længden.
Der kan også være lidt meget vind i gaden.
Det skal jo fortsat være en værtshusgade - men kan det også være noget
mere værd om dagen

Affaldshåndtering under gaden med skraldeskakter i gaden.
• For: Frigøre noget plads i baggårdene,
• Imod: Der er højst sandsynligt fugtig jord hvilket vil give lugtgener - dårlig
kombination med udeservering.
Trafik og parkering.
• Den trekantede plads ved Jessen Mole
o De skrå p-pladser er for små og lapper ind over fortovet og er også i
vejen ift. varelevering.
o De to udkørsler mod Jessens Mole er farlige - der bør kun være en.
Sløjf evt. den sydlige.
• Ensretning af Frederiksgade for at gøre den mere rolig? Umiddelbart positiv.
Vand
•

•

Der kommer, som alle ved, vand på fortovet i den østlige end af Frederiksgade og nogle gang væsentligt mere
o Ift. anlægsprojektet er der løbende koordinering med Vand og Affald Svendborg - særligt omkring en løsning som sikrer at vandet
ikke stuver op netop her.
Der er i det hele taget vand i området - kældre oversvømmes hvis ikke
pumper holdes ved lige.

Andet
• Nr. 15 leder forsat efter den rigtige lejer ift. cafe.
• Nr. 9 renoverer/reetablerer facaden i løbet af det kommende år bl.a. med
midler fra byfornyelsen.
• Mellem nr. 4 og 6 bliver der hegnet så der kan lukkes af for natten.
Har du spørgsmål er eller bemærkninger til notatet så kontakt venligst projektleder Jesper José Petersen på 3017 5060 eller
jesper.jose.petersen@svendborg.dk
Se i øvrigt de tre scenarier på vores hjemmeside, under Klosterplads og Frederiksgade: http://liviminby.svendborg.dk/anl%C3%A6gsprojekter-der-forbinderbymidte-og-havn#
Venlig hilsen
Jesper José Petersen
Projektleder
Dir. tlf. +4530175060
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