
Presenter
Presentation Notes
Kan man tale om en by’s DNA – altså sammensætningen af vores arvemesse – måske ikke? Men vi ved i hvert fald, at vi her i Svendborg har arvet et område af Danmark, som er unit i forhold til naturen og beliggenhed. Vi ved også, at der har boet mennesker her gennem årtusinder – hvorfor? Fordi Svendborg og Sy’fyn  er et godt sted at bo. Naturen påvirker os og vi har her på Sydfyn fået en appelsin i vores turban, som på en og samme tid er vores vuggegave og vores udfordring – nemlig at bevare og pleje kvaliteterne i naturen og samtidig styrke vores bebyggede miljøer.  



 

Presenter
Presentation Notes
Bymidten er Svendborgs historiske omdrejningspunkt. Middelalderbyen er meget velbevaret i sin grundform, og er rammen for gode oplevelser for både kommunens borgere og gæster. Bykvalitet er nøgleordet. Aktuelt har vi sammen med Realdania udskrevet en byrumskonkurrence med henblik på, at omdanne en række centrale byrum bedst muligt med nye fodgængerforbindelser, aktivitetsformer og trafikløsninger. 
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Presentation Notes
Målet er et forbinde bymidte og havn, så Svendborg igen bliver en by ved vandet. Vi vil udvikle og skabe synergi mellem bymidte og havn til et kraftcenter, der balancerer forskning og udvikling af kreative erhverv og med byrum i verdensklasse med plads til erhverv, kultur og mennesker.



Presenter
Presentation Notes
Den maritime kulturarv er måske den vigtigste del af vores selvforståelse og DNA – og havnen er Svendborgs hjerte i mere end én forstand. Det viser også den debat vi har haft om fremtidens havn det forgange år…. masser af engagement. 



Presenter
Presentation Notes
Vi har NU politisk udstykket en ny kurs for havnen – ambitionen er at forene vores unikke maritime kulturarv med havnen som et udviklingsområde for nye arbejdspladser, kultur og besætning
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Presentation Notes
Det maritime er ikke blot historie, men lever i en maritim klynge med masser af rederier, shippingfirmaer, maskinværksteder og ikke mindst landets største maritime uddannelsesinstitution SIMAC – 550 studerende uddanner sig her til skibsofficerer eller maskinmestre.
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Presentation Notes
Det maritime liv udspringer naturligt at vores omgivelser – Det sydfynske Ø-hav med masser af oplevelsesrig natur og muligheder for udfoldelser. 
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Presentation Notes
Det er her vi i fællesskabet Naturturisme I/S har etableret den 220 km lange og sammenhængende øhavs-vandresti, og hvor vi stædigt arbejder på at udvikle nye udfoldelses- og erhvervsmuligheder i området. Svendborg er lige blevet Danmarks Friluftskommune. 21 kommuner var indstillet – og vi blev nr. 1  . Det blev vi, fordi har gjort en flot indsats for at skabe gode rammer for friluftslivet i kommunens blå områder, - dvs. hav, sø og å. �
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Presentation Notes
Naturen kan vi også opleve på Naturama – som er en videreudvikling af vores gamle Zoologisk museum fra 30’erne. Naturama er en udstillingsbygning som blev  indviet i 2005. Her blev det gamle museum gjort det til et moderne museum på 4200 m².
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Presentation Notes
I kommunen er der en stor udbredelse af frie skoler, der hentede inspiration fra Grundtvig og Christen Kold – stærkest i Ollerup, hvor der er et omfattende anlæg af skolebygninger: Gymnastikhøjskolen var ved start i 1920 verdens første af sin slags – Den fri Lærerskole er Danmarks eneste af sin slags. 
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Presentation Notes
Og så den moderne udgave i Oure – Oure Sport og Performance (fra 1987) med efterskole, gymnasium og højskole – et succesfuldt, unikt skolemiljø, der i dag er DK’s største kostskole.
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Presentation Notes
I Svendborg ligger hovedgårdene tæt – ikke mindre end 14 herregårde i alt – de fleste opstået ved rydninger på det skovrige Sydfyn – i dag velbevarede herregårdsanlæg – her ses Valdemars slot -
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Presentation Notes
og med mange forskellige nye tiltag for overlevelse, hvor man bl.a. supplerer land- og skovbruget med hotel- og konferencedrift og hestecenter – som her på Broholm herregård.
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Presentation Notes
Lundeborg blev grundlagt 1861-64 som havneplads og en hel ny by af Niels Frederik Bernhard Sehested til Broholm i håbet om at etablere en købstad præcis midtvejs mellem Nyborg og Svendborg. Der blev tegnet en byplan, udstykket og anlagt veje, der blev bygget industrianlæg og boliger til såvel arbejder som fabrikanter, og der kom bygninger til handel og socialforsorg.
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Presentation Notes
Alle disse herligheder danner tilsammen grundlaget for at Svendborg er blevet Cittaslow certificeret.Citta – hvad for noget?  Eller er I så langsomme i Svendborg? - Er nogle af de bemærkninger, jeg kan konfronteres med, når jeg fortæller at Svendborg er en Cittaslowby. Men Cittaslow handler ikke om at være langsom – det handler om at gøre sig umage, at tænke sig om og gøre tingene med omtanke.  Med andre ord - højne livskvaliteten, værne om vores kulturarv men samtidig udvikle sig og … ’Ting tager tid’ som Piet Hein siger.
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Presentation Notes
Cittaslow er en videreudvikling af Slowfoodbevægelsen. Cittaslow blev stiftet i Italien i 1999 for at fremme værdier som kvalitet, bæredygtighed og lokale produkter. På den baggrund har vi i Svendborg selvfølgelig også fokus på fødevarer. Ja – faktisk fik vi i Svendborg Kommune øje på Cittaslow via Kulinarisk Fødevaremarked – et  stort fødevaremarked, som afholdes i Svendborg  - og som sidste år havde 10 års jubilæum. 



 

Presenter
Presentation Notes
Her mødes fødevareproducenter fra hele Norden i Svendborg for at vise og sælge deres produkter af høj kvalitet. Omkring 12.000 – 15.000 gæster besøger markedet – altid sidste weekend i juni. Fyn har jo i det hele taget en lang historie og tradition for fødevareproduktion. Det har resulteret i foreningen ’Smagen af Fyn’, der er et samarbejde mellem fødevareproducenter, restauranter, forhandlere og forbrugere på Fyn. Formålet er at udvikle en bevidst og synlig mad-kultur på Fyn – og at bringe fynske kvalitetsfødevarer ud til forbrugerne - specielt på Fyn – og i de fynske restauranter, spisesteder og institutioner.Svendborg Kommune blev Cittaslowcertificeret i 2008. Cittaslow bygger på 52 kriterier fordelt på seks kategorier. MiljøInfrastruktur og byplanlægningBykvalitet og teknologiske faciliteterLokale produkterGæstfrihedInformation og engagement for Cittaslow I Svendborg har vi valgt at have særlig fokus på: Det gode livDet kulinariskeBy og natur

http://www.kulinarisksydfyn.dk/�


 

Presenter
Presentation Notes
Svendborg Kommune investerer samlet og langsigtet i bæredygtig byudvikling.Vi har f.eks. et stor byudviklingsprojekt -Tankefuld - som er et ambitiøst byudviklingsprojekt, der skal være miljømæssig bæredygtigt. �Her skaber vi en by, hvor man har tænkt sig om. Og hvor det gode liv skal leves i moderne boliger med nær kontakt til landskabets friluftstilbud.Tankefuld er en tæt bebygget bydel med kort afstand til det åbne landskab og naturen og Svendborg bymidte. Der vil blive mange forskellige boligudbud lige fra villaer, rækkehuse, etagehuse, punkthuse og Cottaslow, de små helårs huse til enlige og enspændere.I Tankefuld planlægger vi med den nødvendige offentlige og private service og virksomheder, så der ikke bliver tale om en ”soveby”.



Grønne, beplantede tage 

- ophold på terrasser 

- energiproduktion 

Presenter
Presentation Notes
I Tankefuld udbygger vi grønt og energimæssigt optimalt: Vi vil udnytte at tagene er grønne og frodige og med opholdspladser og energiproduktion under den åbne himmelVi vil anvende regnvand og skaber frodighed og oplevelser med plads til planter, frugttræer, mennesker og dyr Vi vil bruge jordvarme og vedvarende energikilder, som giver varme og strøm og målet er en CO2-neutral bydel.Vi har Stations Vest i nærheden med hyppige togafgange til Odense. Der er forberedt med el-ladestationer til de forventede elbiler.I Tankefuld vil landskabet forandre sig – og der vil være Cittaslow oplevelser og lokale fødevarer�I det hele taget får svendborgenserne et nyt åbent landskab omkring Tankefuld.Der vil være lokale dyrkningslodder til f.eks. vin- og frugtplantager, og græsningsområder til kødkvæg.



TANKEFULD… 
byplanen, hvor 
cyklen kommer 
først 

Presenter
Presentation Notes
Når man bygger en ny bydel vil vi også blive udfordret.  Den lokale byggebranche i Svendborg-området bliver udfordret til at udvikle og levere nye løsninger til de energivanlige og bæredygtige bebyggelser i Tankefuld.I netværket Go2Green samles alle Svendborg-virksomheder, der laver forretning ud af grønne produkter. I Tankefuld vil vi have bæredygtig transport. Vi vil forkæle cyklisterne og de gående. Lette og hurtige cykelveje fra Tankefuld til Svendborg centrum og det omgivende land. 
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Presentation Notes
I Svendborg arbejder vi i det hele taget på at være en god cykelkommune. Der er så mange gode argumenter for at vælge cyklen, men grundlæggende set handler det om glæden ved at transportere sig ved egen kraft.  I det hele taget arbejder vi på at indarbejde Cittaslow i relevante kommunale projekter. Vi har netop vedtaget en Mad- og måltidspolitik, som lægger vægt på sund mad på vores institutioner. 



Presenter
Presentation Notes
Vi har ’Svendborg-projektet’, som et storstilet idrætsskoleprojekt, hvor vi i samarbejde med Syddansk Universitet fandt frem til at mere idræt giver bedre læring.Det har resulteret i at ca. 1500 elever fra 0. - 6. klasse på kommunens folkeskoler har fået 6 lektioners idræt om ugen. Det giver færre livsstilssygdomme, rygproblemer og idrætsskader – en investering i vores børn og en investering i vores folkeskole. Et godt projekt som blev implementeret i august på alle folkeskoler i Svendborg Kommune. 



Presenter
Presentation Notes
Af andre kommunale projekter kan jeg nævne Cittaslow i børnehøjde - for det hele starter jo med børnene! En af vores institutioner - Østerdalen – som består af 5 huse med omkring 400 børn - sætter man fokus på at udvikle børns smag, æstetiske sans, deres kreativitet og deres evne til at være innovativ. Børns sanser skal udfordres og stimuleres, der skal være tid til koncentration og fordybelse og der skal være en opmærksomhed på livsrytmer, årets gang, bæredygtighed og økologisk bevidsthed. 
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Presentation Notes
Men Cittaslow er ikke bare kommunale projekter. Hvis Cittaslow skal leve, skal vi have borgere, virksomheder og detailhandlende med.I Svendborg har vi omkring 80 virksomheder, som er Cittaslow-certificeret. De virksomheder er ambassadører for Cittaslowtanken og er med til at bære tanken og ideen bag Cittaslow ud – både lokalt, men også ud i verden. De certificerede har slået sig sammen i en forening, som havde første generalforsamling i marts måned i år.  Foreningens opgave er at få de forskellige grupper af Cittaslowcertificerede til at netværke, samarbejde og være med til at skabe vækst for deres egen virksomhed og opmærksomhed på Svendborg. 



 

Presenter
Presentation Notes
Selvom vi er en Cittaslowby, er vi oppe på ’beatet’ og følger med tiden. Det gør vi blandt andet ved, at vi har et rigt kulturliv. Alene i september måned var der 72 musikarrangementer på Sydfyn – et udbud hvor man kan vælge og vrage - fra kirkekoncerter til dødsmetal. Disse mange koncerter og de mange andre kulturelle begivenheder er med til at gøre Svendborg til at attraktivt sted at bo. Det siges at Svendborg er det eneste sted i Danmark, du ikke behøver at forsvare, at du flytter til. 



Presenter
Presentation Notes
Det at være en Cittaslowkommune kommer ikke af sig selv!  En af udfordringerne omkring Cittaslow er at det er et begreb, som kan være svært håndtere – for ’hvad er det gode liv’ og ’hvordan kan man mærke det’. Cittaslow ser jeg som en reaktion på, at vores samfund bevæger sig med en hastighed og i en retning, som vi som mennesker kan have svært ved at håndtere. Globalisering  gør at vi her i Svendborg skal vise os som noget særligt.Cittaslow er Svendborgs ydmyge bud på, hvordan vi med små skridt, med konkrete handlinger og i et velovervejet tempo kan være med til at rykke en hel by. Som sneglen med husene på sit sneglehus – det lange seje træk, hvor man kan flytte en hel by med omtanke.Vi prøver her i Svendborg at udforme tingene med et lille tvist, så det ikke ligner det, som er alle andre steder, at bruge vores DNA som en hjørnesten i vores udvikling af området. Så når I går herfra og skal forklare, hvad er Cittaslow – så skal I sige: I Svendborg gøre de sig umage, de arbejder med kvalitet – og kvalitet tager tid.
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