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Hot or not i Flensborg

Købmandsgårdene

Nørregade

Christiansens haver

Det specielle ved Flensborgs gamle
bydel er købmandsgårdene, der fortæller
historien om byens dansk-tyske fortid.
Gårdene udmærker sig ved at være fyldt
af liv, blandt andet fejrer Flensborg den
såkaldte ”Hofkultur”-festival i gårdene hver
sommer. Købmandsgårdene er stadig efterspurgt som bolig eller arbejdsplads. Bevarelsen af købmandsgårdene har været et vigtigt mål for bysaneringen siden 1970'erne.
I 2014 kunne kommunen starte projektet
”Den tysk-danske kulturakse” med det formål at bevare de historiske købmandsgårde og sikre, at den gamle bydel forbliver
et identitetsskabende sted for hele regionen.
Et godt eksempel er saneringen af købmandsgården i Storegade 73, som består
af flere bindingsværksbygninger. Der er
stadig mange købmandsgårde i saneringsområdet “Westliche Altstadt”, som venter
på en modernisering.

Nørreport, som er den nordlige indgang
til den gamle bydel, er en af Flensborgs
seværdigheder. Her ligger det Danske Centralbibliotek, Flensborghus og
videnscentret Phänomenta. Gaden
er kendt for en voksende kulturel og
kreativ scene og for guirlander af
gamle sko, som hænger tværs over
gaden. Flensborgs plan er at reducere
biltrafikken og antallet af parkeringspladser i Nørregade til fordel for mere
kvalitet i det offentlige rum. Aktuelt er
kommunen i dialog med de forskellige
interessegrupper (beboere, institutioner,
butiksejere osv.), for at finde en løsning,
der tilgodeser de forskellige krav.

"Christiansens haver" omfatter
Christiansenparken, den gamle
kirkegård og museumsbjerget. Det er
her Isted-løven holder til og derudover
rummer området mumie- og spejlgrotten, gamle gravsteder, tre museer,
samt unikke gamle træer. Det er en
storslået oplevelse, når krokussen
blomstrer i Christiansens haver og fra
museumsbjerget har man en af de
bedste udsigter over Flensborg. EU,
forbundsrepublikken og kommunen
har endelig indgået aftale om at afsætte
50 millioner kroner til at Christiansens
haver kan „vækkes fra tornerosesøvnen“
så områdets betydningsfulde historie
kan bevares.
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Østhavnen
I århundreder har Flensborg været
præget af sin placering ved vandet
og havnen har været afgørende for
for byens beliggenhed og udvikling.
I dag er havnen præget af faldende
havneaktivitet og forladte grunde.
Haller og kornsiloer står tomme
og viser tydelige tegn på forfald.
Imidlertid er en række nye funktioner
begyndt at placere sig i de nedlagte
områder. Flensborg oplever en øget
efterspørgsel på boliger og erhvervsgrunde, arealer til uddannelse og
forskning samt til fritidsaktiviteter
og kulturtilbud. Nærheden til de
gamle bydele, den unikke beliggenhed ved vandet og de ledige arealer
ved havnen skaber gode betingelser
for udvikling af et nyt bæredygtigt
bykvarter.

Valsemøllens
omgivelser

Idrætsparken
i Folkeparken

Transformationen af valsemøllen var en
central del af byfornyelsen i Nystaden, som
har været – og stadig er – præget af sociale
problemer. Den moderniserede valsemølle
huser i dag kontorer og servicefunktioner,
men står alene midt i mellem forladte
bygninger, tomme supermarkeder, garagegårde og store parkeringsområder. Der er
dog planer om et redesign af området
og opførelse af blandt andet 200 nye
lejligheder og nye butikker. Der er planer
om en ny offentlig plads, som skal fungere
som mødested og ramme om for sociale
aktiviteter. En arkitektkonkurrence for
området er skudt i gang.

Det historiske og fredede stadion er
indlejret i Folkeparkens landskab og ligger
på kanten af fjorden. Forbindelsen mellem
idrætsanlægget og den omgivende natur
samt den funktionelle forbindelse mellem
idrætsarealerne og de grønne områder
er af høj værdi for Flensborgs befolkning.
Idrætsanlæggene er dog slidte og der
er stort behov for en renovering. Der er
ønsker om at stadion skal opgraderes og i
højere grad tilpasses breddeidrætsgrene.
Ønsket er, at når stadion skal renoveres
skal bevægelses- og rekreationsarealer
medtænkes i selve Folkeparken.

