Dispositionsforslag for Klosterplads og Frederiksgade
Samlet notat fra lejermøde med lejere omkring
Frederiksgade
Mødedato: 19‐02‐2019
Placering: Mødelokale ‐ Munkestræde

Noter
Deltagere, morgenmøde, kl. 8.00
Navn

Adresse

Mail

Nana
Frimpong

Frederiksgade 13, 1.
tv.

-

Kenneth

Frederiksgade 13, 1.
tv

-

Jesper José
Petersen

Munkestræde

liviminby@svendborg.dk

Telefon

Evt.

3017 5060

Projektleder

Deltagere, aftenmøde, kl. 17.00
Navn

Adresse

Virksomhed

Mail

Evt.
Telefon

Mads Klit

Frederiksgade Kahytten
15a

-

Ingrid
Knudsen

Frederiksgade
13, 2. tv

-

Frederiksgade
Emilie
15c, 2. th
Nicoline
Rindebæk
Lasse
Bekker

Frederiksgade VenBar
4

Kim
Jesper
José
Petersen

Den Høje Stue
Munkestræde

3 personer

-

2 personer

-

2 personer

3017
5060

Projektleder

-

Områdefornyelsen; Liviminby@svendborg.dk
Liv i Min By

Introduktion
På mødet gennemgik Jesper José Petersen (JEP) dispositionsplanen og de forudsætninger der ligger til
grund for planen herunder bl.a. ønsket om at
 gen‐introducere trappeanlægget ved Klosterplads





kunne krydse Klosterplads på en fornuftig måde ved at etablere en hævet flade mellem trappen og
stationen
Styre trafikken på de bløde trafikanters præmisser
Ensrette og fredeliggøre Frederiksgade ved en sammenhængende belægning uden fortovskanter

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplanforslag førend det egentlige anlægsprojekt kan
påbegyndes, hvilket bliver i 2020 med forventet afslutning i 2020, alternativt i begyndelsen af 2021.
Ifm. Lokalplan og kommuneplantillæg bliver der afholdt høringer og borgermøder og derigennem en
bredere debat af projektet. Høringen ifm. kommuneplantillæg er nu påbegyndt og der afholdes
borgermøde mandag d. 18. marts 2019 fra kl. 17.15 til 18.45 på Kvægtorvet, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg.
Se mere om høringen her.
Der afholdes igen et borgermøde ifm. høringen af lokalplansforslaget omkring sommerferien 2019.
Udeservering
 Langs bygningerne mod syd, der hvor de fleste serveringssteder er, bliver der en belægning af
tegl/mursten. Resten af gaden bliver i granit.
 Idet gaden ensrettes bliver der mere plads til udeservering i begge sider. Dog ganske lidt mere i siden mod
Kvægtorvet
 I dag er der ikke betaling for udeservering ‐ men der skal søges tilladelse. Det er afgørende at der ikke
kommer (for dyre) priser på udeservering engang i fremtiden, da det så ikke kan betale sig. Se mere her:
https://www.svendborg.dk/erhverv/tilladelser‐og‐bevillinger/udeservering
 Servering ved pladsen for enden af Frederiksgade tilgodeser umiddelbart lejerne i den sydlige
afgrænsning, der kan måske laves 'fadølsstation' af dem der ligger på den anden side af vejen.
 Kan der laves elefanttrappe (Store trinflader) med inddeling der følger facadeopdelingen. Trinene
ville optage den hældning som Frederiksgade har og vil gøre det nemmere at indrette.
o God ide, JEP tager det med videre; men
 Tilgængelighed, snublefare for synshæmmede og affaldshåndtering med containere kan
vise sig at være et problem,
 Renholdelse og vintervedligehold også.
 Der bruges også plantekummer og rumdelere.

Trafik og parkering
 Der er fortsat 13 parallel p‐pladser i den sydlige side af vejen.
 Frederiksgade ensrettes fra havnen mod byen
 Fortsat adgang til p‐pladser mellem banen og Kvægtorvet

 Kan gaden evt. lukkes i løbet af sommeren eller p‐pladserne inddrages så der er mere plads til
udeservering?
o Er noget vi kan prøve af i løbet af 2019
Andet
 Gårdhaverne er flotte og ligger i solsiden ‐ hvordan lokker man folk derind? Folk sætter sig hvis de kan se
der sidder andre folk, derfor er fortovsserveringen vigtigst.
 Støj. Der er løbende udfordringer ift. støj ud på de sene timer. Folk er i det hele taget mere udenfor efter
rygeforbud. Det må håndteres i en løbende dialog mellem beboere og beværtninger.
 Generelt er der begejstring for dispositionsforslaget.
NB:

Planprocessen er nu sat i gang af byrådet på mødet der fandt sted tirsdag den 26. februar. Der skal i første
omgang udarbejdes kommuneplantillæg (strategisk planlægning). I den forbindelse afholdes der fire ugers
høring med borgermøde. Høringen startede den 4. marts og borgermødet vil blive afholdt den 18. marts, kl.
17.15 i Kvægtorvet.
Dernæst tager vi fat på selve lokalplanudarbejdelsen (konkret planlægning) og lokalplanen sendes i høring i
8 uger, forventeligt til sommer, og dér afholdes der igen et åbent borgermøde.
‐
Byrådet har besluttet at : I forbindelse med omdannelse af Frederiksgade til ensrettet vej undersøges det,
hvorvidt der i vinterhalvåret kan etableres skråparkering eller parallelparkering i den ene side af vejen.
Dette undersøges i dialog med OmrådeForum og med virksomhederne i Frederiksgade. Ligeledes afsøges
hvordan der kan fastholdes et mindre antal korttids P‐pladser i hjørnet ved Sydbank, alternativt ved
taxaholdepladsen overfor. Jeg har vedlagt beslutningen i bilag og du kan læse mere om høringen her.
Det betyder konkret at vi inviterer lejere og ejere til et møde når vi har skitseret på de ovenstående løsninger, så
vi kan tage en debat om dem.

