
MØDET ARRANGERES AF FORENINGEN BY OG LAND-SYDFYN I SAMARBEJDE MED SVENDBORG KOMMUNE, OG STØTTES AF FONDEN FOR FYNSKE BANK.

SVENDBORG BEVÆGER SIG 
Svendborg står ikke stille. Svendborg 
udvikler sig på baggrund af sin historie.  
Fornyer sig. Forandrer sig.  
Historien og nutiden blander sig.  
Skaber identitet. Skaber fortællinger.  

UDVIKLING OG FORNYELSE
Mange parter arbejder sammen om 
dette. Det sker flere steder. På Frederik-
søen. På havnen. Omkring Møllergade. 
På Torvet.  
Udviklingen og fornyelsen sker i samspil 
mellem borgerne, de erhvervsdrivende, 
kommunen og folkelige foreninger.  
Byen og havnen indeholder store poten-
tialer. I mange år har vi til tider drøftet 
havnen. Og til andre tider drøftet byen. 
Nu er tiden inde til at drøfte samspillet 
– hvordan får vi havnen og byen til at 
spille sammen?

KULTURARVENS VÆRDI
Kulturarven og udviklingen understøtter 
hinanden og bidrager til områdets sær-
præg. Byen og havnen indeholder meget 
historie, meget kulturarv. Bygningerne 
fortæller historier og giver identitet til 
området. De er med til at skabe værdier, 
værdier der ikke må mistes.  
Hvordan passer vi på det? 

FÆLLESSKAB
På den åbne konference d. 6. juni 
er der fokus på, hvad vi sammen gør, og 
hvad vi sammen kan. Fokus på, hvor-
dan vi fornyer området uden at miste 
værdierne – hverken de turistmæssige, 
de økonomiske eller de sociale. Hvordan 
kan vi udnytte kulturarven til i fælles-
skab at få mere af det, vi holder af? 

Sammen kan vi mere end hver for sig.

SAMMEN UDVIKLER VI SVENDBORG

Onsdag d. 6. juni kl. 18.00 - 20.00 i Maritimt Center. Gratis adgang.

Følg os på Facebook – læs hver dag nye eksempler på at samarbejde udvikler Svendborg
Facebook-Svendborg Kommune / Facebook-By og Land-Sydfyn / mitsvendborg.dk

Program for konference  
    d. 6. juni – se bagsiden
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Program for oplæg fra scenen

DEN GODE BY
Kl. 18.15: Tidl. museumsinspektør Peter 
Dragsboe: Den gode by; hvilke kvaliteter 
har Svendborg – og hvor gik det galt?

Kulturarvens  
ØKONOMISKE VÆRDI
Kl. 19.00: Anna-Line Møller Sutcliffe, 
Slots- og Kulturstyrelsen

Kulturarvens økonomiske værdi – får vi nok ud af den?

Bevar Svendborg Havn  
By og Land-Sydfyn 
CW arkitekter  
Guldfeldt
HOME 
Liv i Min By  
Shopping Svendborg 
Slots- og Kulturstyrelsen
Svendborg Museum
Tegnestuen Arne Birk
Torvegruppen  

Mød og tag en snak  
med blandt andre 
følgende udstillere: 

SAMMEN UDVIKLER VI SVENDBORG

MØDET ARRANGERES AF FORENINGEN BY OG LAND-SYDFYN I SAMARBEJDE MED SVENDBORG KOMMUNE, OG STØTTES AF FONDEN FOR FYNSKE BANK.

Onsdag d. 6. juni kl. 18.00 - 20.00 i Maritimt Center. Gratis adgang.

ÅBEN KONFERENCE d. 6 juni kl. 18.00-20.00
Kl. 18.00 åbnes dørene hos Maritimt Center.  
Frem til kl. 20.00 vil du kunne snakke med forskellige 
virksomheder og organisationer om udviklingen af 
byen og havnen. Undervejs kan du deltage i to fore-
drag, der begge lægger op til efterfølgende debat. 

Maritimt Centers Venner 
byder på kaffe og vand.


