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Vision
Sydfynsk udvikling.
Vi giver plads til alle handlinger og meninger, der kan gøre Svendborg til
stedet, hvor livet udfordres og nydes. Vi bygger videre på den dejlige by og
plejer naturen sådan, at de der kommer efter os holder lige så meget af
Svendborg, som vi gør i dag. Vi fremmer kreativitet som en drivende kraft i
den udvikling, som sørger for gode uddannelser, godt arbejde og et godt liv
for alle borgere.
Forud for denne kommuneplan har Byrådet vedtaget en plan  Strategi Svendborg
Kommune 12  der er Byrådets strategiske bud på, hvordan vi opfylder visionen for
Svendborg og på bæredygtig vis og i dialog sikrer væksten og livsglæden i Svendborg
kommune de kommende 12 år.
Kommuneplanen virkeliggør og omsætter Strategi Svendborg Kommune 12 til handling.
Kommuneplanen for Svendborg Kommune er den overordnede og afgørende plan, hvor
borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan se, hvilke mål og rammer der
gælder for den samlede kommune og de enkelte lokalområder.
Strategi Svendborg Kommune 12
Alle kommuner skal revidere deres kommuneplan hvert fjerde år. Som en del heraf
skal der udarbejdes en planstrategi, der udstikker kursen for udviklingen de næste 12
år. Planstrategien skal vise de store visioner og forholde sig til konkrete politiske
prioriteringer i perioden.
Strategi Svendborg Kommune 12 er Byrådets bud på kursen for udviklingen af
kommunen. Strategien er både strategi for udviklingen af de fysiske omgivelser,
bæredygtig udvikling samt udvikling og vækst set med lokalområdebriller.
Klik her for at downloade Strategi Svendborg Kommune 12

Tre temaer og en vækststrategi
Byrådet har i Strategi Svendborg Kommune 12 videreført visionen fra 2008, som stadig
er aktuel og fastholdes som ledestjerne for de kommende års indsats. Til at hjælpe med
at angive retningen videreføres også de tre tværgående temaer, som kendetegner
Svendborg Kommune: Kreativt liv, sundt liv og marimt liv. De tre temaer er nøje udvalgt
med udgangspunkt i Svendborgs styrker, fordi vi tror på, at vi udvikler os bedst, hvis vi
satser på at videreudvikle det, vi er gode til. De tværgående temaer skal indtænkes i den
fremtidige planlægning i Svendborg kommune.
Svendborg Kommune har bl.a. nogle særlige naturgivne muligheder  natur, landskaber,
kystmiljøer og øhavet. Der er en stor andel af kreative indbyggere og en stor social
kapital dvs. social sammenhængskraft mellem indbyggerne baseret på tillid, netværk,
tolerance m.m. Der er gode uddannelsesmiljøer med særligt fokus på det maritime og
idræt. Opkoblingen på det regionale motorvejsnet giver nye muligheder for bosætning.
Kreativt liv, sundt liv og maritimt liv er på den baggrund valgt til hver for sig og
tilsammen at sikre Svendborg vækst i årene fremover. Temaerne er karakteriseret ved,
at de indeholder en realistisk mulighed for at give Svendborg vækst og kan anvendes
som inspiration til nye indsatser. Derudover er de i harmoni med og kan anvendes til at
profilere Svendborgs særlige identitet. Hver især eller i kombination giver temaerne
Svendborg et solidt fundament som kan inspirere og sætte kursen for en prioritering af
de kommende års projekter og investeringer.
Målet i Svendborg kommunes vækststrategi er at tiltrække flere erhvervsaktive borgere
og virksomheder til kommunen indenfor især vidensindsustri og kreative erhverv.
Kommunen skal sammen med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne højne
uddannelsesniveauet, som kan forbedre virksomhedernes værdiskabelse.
Svendborgvækst sker gennem fælles udvikling og skabes i synergi mellem uddannelse,
byudvikling og erhverv.
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Det kreative liv
"Den kreative klasse"

Den amerikanske professor Richard Florida vakte opsigt da han i sin bog "Den kreative
klasse" proklamerede at en ny kreativ klasse er den vigtigste drivkraft og økonomiske
faktor for fremtidigt vækst. Florida opererer med tre T´er: Teknologi, Talent og
Tolerance. Hans hovedbudskab er, at de kreative mennesker, der er en forudsætning
for udvikling af nye ideer og virksomheder, tiltrækkes af tolerante miljøer.
I en undersøgelse om den kreative klasse i Danmark fra Copenhagen Business School
(2007) viste der sig det interessante billede at den procentvise andel af kreative
borgere i Svendborg er relativt højt. Kun København og Århus overgik Svendborg i
den procentvise andel af kreative borgere pr indbyggere i kommunen. Der ligger
således et betydeligt kreativt potentiale som kan udnyttes i forbindelse med
eksempelvis den fremtidige erhvervsudvikling.
I Svendborg forstår vi kreativitet som det at skabe noget nyt og løse problemer på en ny
måde. Denne evne ser vi som et afgørende middel til at opnå langvarig og bæredygtig
vækst for Svendborg Kommune. Der er også blandt fagfolk en bred erkendelse af, at
områder med kreative borgere har og vil have større fremgang end andre områder.
Fremtidens borgere og virksomheder vil nemlig søge derhen, hvor viden og kreativitet
omsættes i konkrete handlinger.
Kreative mennesker stiller særlige krav til det sted, hvor de bor. En fleksibel og
tidssvarende bolig, nærhed til natur og rekreative arealer, og et rigt og levende by og
kulturliv er blot nogle af de faktorer, der kan være medvirkende til at få nye kreative
borgere til at bosætte sig. Her kan du læse mere om nogle af de konkrete initiativer i
kommuneplanen, der er med til at udvikle attraktive, spændende boliger og
boligområder og på den måde sikre fremtidig bosætning i Svendborg kommune:
Bykvalitet
Kultur og fritidsliv
Innovation og kreativitet bliver vigtige nøgleord for erhvervslivet i fremtiden.
Iværksætteri og nye, mindre kreative virksomheder har derfor kommunens fokus.
Højskolerne og de mange kreative uddannelsesinstitutioner er også med til at sætte
deres præg på kulturlivet og skabe liv og udvikling i Svendborg kommune. Her kan du
læse mere om:
Erhverv
Kreativitet og uddannelse
Svendborg blev i 2008 som den første by i Danmark optaget i et internationalt netværk
af byer, der fokuserer på det gode liv, kvalitet og udvikling med omtanke  Cittaslow.
Svendborg Kommune vil indenfor rammerne af Cittaslow udvikle det samarbejde, der er
imellem kreative borgere fordi det er sådan resultater skabes. Den lokale opbakning og
forankring er nemlig det, der gør ideerne og projekterne fremtidsholdbare. Klik her for at
læse mere om:
Cittaslow
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Det sunde liv
I Svendborg betragter vi sundhed ud fra en bred tilgang, som beskrevet af WHO. Vi
forstår sundhed som et positivt begreb, der lægger vægt på sociale og personlige
ressourcer såvel som på fysiske evner. Sundhed er således et grundlag for det daglige liv
 en ressource, og ikke livets formål. Se i øvrigt Svendborg Kommunes Sundhedspolitik.
De grundlæggende forudsætninger for et sundt liv er bl.a. bolig, uddannelse, mad,
indkomst, muligheden for at opretholde en tilfredsstillende levefod.
I Svendborg Kommune lægger vi vægt på at skabe forudsætningerne for, at borgerne
kan leve et sundt liv med mening  et liv med livskvalitet for hver enkelt borger.
I Svendborg Kommune har vi altid lagt vægt på bevægelse i form af idræt/sport, motion
og leg som vigtige bestanddele i borgernes hverdag. Bevægelse er en væsentlig faktor
for at kunne leve et sundt liv. I Svendborg by er byrummet for alle borgere, og byens
rum fungerer som mødested og skal indbyde til bl.a. leg og aktivitet for alle. Se mere i
Svendborg Kommunes Bevægelsespolitik og Idrætspolitik.
Definition på bevægelse

Når der er tale om det at bevæge sig anvendes ofte en række begreber som motion,
bevægelse, idræt, sport, træning, fysisk aktivitet.
I Svendborg Kommune bruger vi begrebet fysisk aktivitet som et udtryk for "enhver
kraft udført af skeletmuskulaturen, der resulterer i et energiforbrug over hvile". Denne
brede definition, der beskriver så godt som alle former for fysisk aktivitet, anvendes
videnskabeligt og effekten af denne på sundheden er relativt velkendt.
Bevægelse anvendes som udtryk for aktivitet. I Svendborg Kommune skal bevægelse
derfor forstås som al bevægelse der udføres med skeletmusklerne lige fra leg, cykling,
sport, motion, styrketræning, fitness og hus og havearbejde
[Fra Bevægelsespolitikken.]
Svendborg Kommune skal hele tiden udvikles, så vi skaber endnu bedre rammer for at
leve et sundt og aktivt liv. Det sunde valg skal være det lette valg. Det handler bl.a. om,
at arbejde for sammenhængende cykelmuligheder, så børn og forældre naturligt vælger
cyklen til og fra skole og arbejde. Det handler om gode grønne rekreative arealer og
muligheder for bevægelse i umiddelbar nærhed af boligen og om at skabe et inviterende
byrum, hvor bevægelse bliver en selvfølgelighed. Klik herunder for at se, hvordan
hensynet til sundhed indgår i kommuneplanen:
Boligkvalitet  mangfoldighed
Bykvalitet
Trafik og infrastruktur
Rekreative interesser
Kultur og fritid
Svendborg er Cittaslow by. Det betyder, at vi satser på at styrke rammerne om "det
gode liv". Derfor er der fokus på kvalitet og udvikling med omtanke. Det betyder, at vi
skaber sammenhæng mellem kvalitet i livet og omgivelserne og livskvalitet. Læs mere
om Cittaslow her.

Status

Vedtaget den 17.
december 2013.
Se byrådets referat.

Kommuneplan 201325 for Svendborg Kommune

Home

Tværgående temaer

Det maritime liv

Det maritime liv
Inden for uddannelse, erhvervsliv og turisme er Svendborg stærkt præget af det
maritime, og borgerne anser det maritime som en væsentlig del af byens og hele
kommunens identitet. Kystlandskabet er en af Svendborg Kommunes største ressourcer,
er af stor betydning for bosætning og giver helt specielle muligheder for friluftsliv og
turisme.
Købstadens havnemiljø, øerne og kommunes lange kystlinje udgør en enestående
maritim kulturarv. Eksempelvis er Svendborg Havn af Kulturarvstyrelsen udpeget til
særlig bevaringsværdig Kulturarvshavn og ved at inddrage kulturarven som ressource i
fremtidens havneomdannelse styrkes den langsigtede udvikling og områdernes
forankring i rum og tid.
Svendborg Kommune ønsker en udbygning og sikring af offentlighedens adgang til det
åbne land og kysten. Adgang til kysten tænkes sammen med stinet, opholdsarealer og
muligheder for isætning af kajakker, surfere og mindre motorbåde (slæbesteder).
Øhavstien er en af Danmarks længste vandrestier, hvor storslåede panoramaer over Det
Sydfynske Øhav afløses af unikke kultur og kystlandskaber. Klik for at læse mere om
eksempelvis:
Kulturarv
Turisme
Lystbådehavne
Sejlads
Kystnærhedszonen
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Fakta om Cittaslow

Status

Hvad er Cittaslow?

Vedtaget den 17.
december 2013.

Cittaslow er et internationalt netværk af byer, som har det tilfælles, at de gerne vil
styrke rammerne om "det gode liv". Svendborg Kommune blev som den første
kommune i Danmark optaget i bynetværket i marts 2008. Der er i dag mere end 126
Cittaslow byer fra 19 lande over hele verden.
Hvad betyder Cittaslow?
Citta betyder by på italiensk. Cittaslow opstod i slutningen af 1990´erne i Italien og
er en videreudvikling af "Slowfoodbevægelse" og dets oprør mod fastfoodkulturen ved
at vægte værdien af gode, lokale råvarer, og mad der er lavet "fra bunden". At
Svendborg er blevet Cittaslow betyder ikke, at Svendborg er blevet langsom. Men
snarere, at Svendborg ønsker at sætte fokus på at give sig tid til nærvær og
fordybelse, kvalitet og oplevelser og at nyde livet.
Hvor finder jeg mere information om Cittaslow?
Ønsker du at vide mere om Cittaslow kan du besøge hjemmesiden for Cittaslow
Svendborg. Her kan du også finde link til den internationale og den nordiske
hjemmeside for Cittaslow.
Svendborg blev som den første kommune i Danmark optaget i det internationale
Cittaslowbynetværk. Cittaslow udspringer af slowfoodbevægelsen, og centralt i
Cittaslowfilosofien er at tænke, planlægge og handle i overensstemmelse med
grundlæggende værdier om livskvalitet og stedsidentitet.
At være Cittaslow betyder, at Svendborg ønsker at skærpe opmærksomheden omkring
de mere bløde værdier af vores tilværelse ved at vægte parametre som livskvalitet,
eftertænksomhed, nærvær og fordybelse.
Der er vedtaget et Cittaslowcharter med 52 kriterier, man som Cittaslowby/kommune
forpligter sig til at leve op til. Se Cittaslowkriterierne her. Disse 52 punkter kan opdeles i
seks emner eller hovedindsatsområder: miljøpolitik, infrastrukturpolitik, kvalitet i
byrummet, lokale produkter, gæstfrihed samt information og engagement for Cittaslow.
I det følgende kan du se, hvordan vi i kommuneplanen for Svendborg Kommune
arbejder med Cittaslow indenfor disse seks hovedindsatsområder:
Miljøpolitik
Infrastrukturpolitik
Bykvaliteter og teknologiske faciliteter
Lokale produkter
Gæstfrihed
Information og engagement
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Miljøpolitik
Lokal Agenda 21
Lokal Agenda 21: Bæredygtighed handler ikke blot om miljømæssig og økologisk
ansvarlighed nu og på langt sigt. Det handler også om sociale/kulturelle og
økonomiske konsekvenser af vores handlinger. Bæredygtighed omhandler derfor bl.a.
også gode levevilkår, styrket samarbejde og udvidelse af demokratiet.
Lokal Agenda 21 handler om bæredygtighed, respekt for de naturgivne ressourcer og
borgerinddragelse. Det bærende princip i Lokal Agenda 21 er, at de store mål skal
opnåes gennem handling på det lokale niveau.
Der er mange ligheder mellem intentionerne bag Agenda 21 og Cittaslow. Strategi
Svendborg Kommune 12 er også kommunens Agenda 21strategi.
Svendborg Kommunes bymønster rækker fra Svendborg bymidte over lokalbyer til
marker og naturområder i det åbne land. Udpegning af større sammenhængende
naturområder  gerne bynære grønne kiler  er blandt initiativerne i kommuneplanen,
der vil give gode rammer og naturoplevelser af høj kvalitet for friluftslivet og turisme. Af
større områder kan f. eks nævnes Tankefuld. Tilgængeligheden og nærheden til natur og
naturoplevelser har stor betydning for bosætning og sundhed. Byrådet ønsker derfor at
skabe adgang til flere naturarealer og sikre befolkningens adgang hertil.
Bymønster
Det sunde liv
Rekreative interesser
Byrådet ønsker ligeledes at gennemføre vandløbsforbedringer og andre aktive tiltag til
forbedring af vandmiljøet. Skovrejsning skal være med til at beskytte grundvandet og
udbygge de bynære rekreative og friluftsmæssige kvaliteter. Stævningsskove er
værdifulde både som kulturmiljøer og som naturområder med meget stor biologisk
mangfoldighed. Klik for at læse mere om:
Natur
Skovrejsning
Kulturmiljø på landet
Forurening er ikke længere kun en betegnelse, der knytter sig til vores behandling af
naturen. De seneste år er man blevet mere og mere opmærksom på andre former for
forurening som f.eks støjforurening eller visuel forurening. Det kunne eksempelvis være i
form af en forurening af byrum med store kommercielle bannere eller skilte. Som
Cittaslow har Svendborg Kommune et særligt fokus på at minimere støjforurening og
den visuelle forurening af kommunens byrum herunder mindske lysforureningen.
Nattens mørke og stjernehimmelen skal f.eks kunne opleves uden for byerne.
Belysningen i byer og bymidten vil kunne understøtte bymiljøernes særpræg og
udvikling.
Bykvalitet
Turisme
En vigtig del af det at være Cittaslow er at skabe udvikling med omtanke. Tankefuld er
Svendborg kommunes største byudviklingsprojekt, der er udviklet helt efter
Cittaslowprincipper. En vigtig ide med Tankefuld er, at tænke langsigtet og bæredygtigt
med fokus på alternativ energi og energibesparelser. Her kan du læse nærmere om
klimapolitikken og Tankefuldprojektet og bl.a downloade masterplanen for Tankefuld.
Klima
Tankefuld
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Infrastrukturpolitik
Svendborg Kommune ønsker at udvikle sig med respekt for de værdier og den særlige
kultur og historie, der knytter sig til den sydfynske egn. Vi har et stort ansvar for at
forvalte den fælles natur og kulturarv på bedst mulig vis til de næste generationer af
borgere i Svendborg Kommune. Cittaslow lægger op til en udvikling, hvor tidens
udfordringer mødes med en særlig opmærksomhed på kvalitet i tilværelsen  hvordan vi
får de bedste, moderne, teknologiske løsninger med afsæt i lokale traditioner, særpræg
eller historie.
For at kunne udnytte potentialet er det vigtigt at kende værdierne samt skabe et solidt
grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger om de langsigtede
omdannelsesprocesser. På den måde kan vi sikre at vores historie og identitet ikke går
tabt  det gælder f. eks ved omdannelsen af Svendborg havn fra en gammel
industrihavn til en ny aktiv bydel såvel som ved bevaring af fortidsminder eller et særligt
kulturlandskab.
Svendborg havn er af Kulturstyrelsen udpeget til særlig bevaringsværdig
Kulturarvshavn, og ved at inddrage kulturarven som ressource i fremtidens omdannelse
af f.eks de bynære havnearealer styrkes den langsigtede udvikling og områdernes
forankring i rum og tid. Set udefra har Svendborg Kommune en forhistorisk kulturarv,
som for et par områders vedkommende (Gudme og Lundeborg) kan betegnes som
nationalt enestående. For hele kommunen gælder, at der ved herregårde, kyststeder og
skolemiljøer er bevaret værdifulde, sammenhængende kulturmiljøer af stor
bevaringsværdi. I kommuneplanen kan du her finde mere information om den fælles
kulturarv og særlige bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.
Kulturarv
Bydele og lokalområder
Havne
De seneste års erkendelse af en sammenhæng mellem klimaproblemer og vores
transportadfærd har betydet, at der er et stigende fokus på trafik og mobilitet. Der
ønskes alternativer til bilen, der kan være med til at ændre vores transportadfærd.
En udfordringer for fremtidens kollektive trafik ligger i organiseringen, hvor
sammenhængende net, køreplaner og lette omstigningsmuligheder bliver afgørende for
om den kollektive trafik kan blive et brugbart alternativ. Hvis cykling skal udvikles som
et alternativ til bilbenyttelse i Svendborg og lokalområderne, skal stinettet tænkes
sammen med den øvrige infrastruktur og som en væsentlig, bestemmende faktor for
hvordan byer organiseres.
Cittaslow har fokus på at udvikle bæredygtige alternativer til privatbilismen. Derudover
søger Cittaslow at skabe sansning og oplevelser undervejs i f. eks oplevelsesruter.
Regnvand kan i stedet for at blive ledt væk i kloakker eksempelvis indgå som et nyt
spændende element i byens rum.
I den nye bydel Tankefuld er Cittaslow og bæredygtige trafikløsninger indtænkt fra
starten. Her er en hurtig og nem opkobling på motorvejsnettet. Her er overvejelser om
pendlerparkering, slowroads m.m. og man bevarer og omdanner de gamle små
landeveje og jernbanetraceer med den særlige atmosfære og oplevelse, der knytter sig
hertil.
Ved byomdannelse og byudvikling skal byens rum og pladser indrettes, så der
indtænkes tilgængelighed for alle.
Her kan du læse mere om:
Klima
Trafik
Byvækst og byomdannelse
Bykvalitet
Tankefuld
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Bykvalitet og teknologiske faciliteter
Sammenhæng mellem bymidte og havneområdet
Svendborg Kommune ønsker at styrke forbindelsen mellem den eksisterende bymidte
og havneområdet, som på den måde vil udvikle sig fra en ren erhvervshavn til et
mere sammensat område med nye funktioner, bygninger og offentlige rum. Realdania
har støttet en omfattende byrumsanalyse, som skal kvalificere planlægningen for
konkrete byrumsprojekter baseret på byens herlighedsværdier og historiske identitet
og med fokus på en generel forbedring af byens fodgængernet, der kan styrke bylivet.
Samlet betyder en øget indsats i Svendborgs byrum en styrket og kvalitetsbevidst by,
der inviterer til og tilbyder ganske særlige oplevelser. Byrumsprojektet "Den grønne
tråd", der skal forbinde bymidten med havnen, gennemføres i samarbejde med
Realdania i perioden 20132015.
Planlægningen bliver til i en kreativ proces, hvor en bred vifte af lokale interessenter
inddrages og er med til at afdække behov, give konkrete input og medvirke til at
formulere en vision for  i første etape  en forbedret forbindelse mellem bymidte og
havn. Du kan finde mere information om projektet på hjemmesiden Byens rum 
Byens liv.
Cittaslow lægger op til en udvikling, hvor tidens udfordringer mødes med en særlig
opmærksomhed på kvalitet i tilværelsen og handler om, hvordan vi får de bedste,
moderne, teknologiske løsninger med afsæt i lokale traditioner, særpræg eller historie.
Ved f. eks at anvende mobiltelefoni som et aktivt og involverende element i formidlingen
af kulturelle oplevelser, events og information fra kommunen, vil man kunne opnå at
komme i dialog med de yngre borgere  som ellers kan være svære, at få i tale. Klik for
at læse mere om:
Information og engagement
I en Cittaslow har man fokus på at plante vækster og flora, der hører til i omådet.
Svendborg Kommune er blandt andet i området omkring Egebjerg Bakker i gang med at
genskabe det oprindelige overdrevslandskab:
Natur
Den nye bydel Tankefuld er tænkt som kommunens udviklingsplatform for
eksperimenterende og bæredygtigt byggeri. Der vil blive fokus på formidling af
erfaringerne med nyt bæredygtigt byggeri. Gæster vil på den måde kunne blive
inspireret til at tænke mere bæredygtigt.
Tankefuld
Bykvaliteter
Energirigtigt byggeri
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Lokale produkter
Slowfood og Kulinarisk Sydfyn
Kulinarisk Sydfyn er en forening med hjemsted i Svendborg Kommune. Foreningens
formål er at synliggøre og markedsføre regionale råvarer, producenter og spisesteder,
herunder skabe en national bevidsthed om Sydfyn som et kulinarisk område med en
kvalitetsbevidst kost og spisekultur og som et nationalt mødested for "madfolk" i
bred forstand.
Den sidste weekend i juni afholdes det årlige Kulinarisk Sydfyns Fødevaremarked i
Svendborg med over 10.000 besøgende. Det er Nordens største fødevaremarked, hvor
udstillere fra Danmark og udlandet kræser for publikum med højt humør og høj
kvalitet  en fest af sanseindtryk og samtidig udfordringer med holdninger til kvalitet,
madkultur, økologi og sundhed.
Er du interesseret i at vide mere om Kulinarisk Sydfyn kan du gå ind på deres
hjemmeside www.kulinarisksydfyn.dk
Der er stor bevidsthed om værdien af lokale traditioner og at værne om kvalitet i
Svendborg Kommune. Cittaslow Svendborg certificerer butikker og virksomheder, som
ønsker at være med til at udbrede Cittaslowtanken. I 2013 er der i alt 87 certificerede.
Kulinarisk Sydfyn er en af de foreninger, der gør mest for at holde fanen højt og sætte
fokus på kvalitet i forbindelse med mad og det kulinariske ud fra slowfood principper.
Hvert år afholdes et af europas største fødevaremarkeder i Svendborg med økologiske og
lokale råvarer af høj kvalitet. Desuden er der oprettet et Kulinarisk Kontor, der skaber
aktiviteter omkringr kvalitetsfødevarer og gastronomiske oplevelser.
Træskibsværftet Ring Andersen på Frederiksøen er et andet eksempel på en lokal
virksomhed, der holder liv i gamle håndværksmæssige traditioner ud fra høje
kvalitetsparametre. Samtidig er værftet med til at give atmosfære og autenticitet i
Svendborg Havn.
En række butikker og virksomhederer er gået sammen om en fælles markedsføring af
deres produkter i Latinerkvarterets små oaser. Her kobles butikkernes produkter med
oplevelser i den gamle middelalderby med fokus på den totale indkøbsoplevelse. Det
ligger helt i tråd med principperne i Cittaslow, at udvikle nye indkøbsoplevelser og
dermed skabe mere helhed og kvalitet i vores dagligdag.
På det kulturelle område er Svendborg kendt for sit blomstrende vækstlag og
professionalisme  især indenfor musik og scenekunst.
Kultur
Erhverv
Detailhandel
Cittaslow retter også fokus på at udvikle børns smag, æstetiske sans, kreativitet og evne
til at være innovative. Børns sanser skal udfordres og stimuleres, der skal være tid til
koncentration og fordybelse og en opmærksomhed på livsrytmer, årets gang,
bæredygtighed og økologisk bevidsthed.
Dagtilbud
Skoler
I tråd med Cittaslow vil Svendborg Kommune søge at fremme bæredygtige
produktioner. Det fordelagtige sydfynske klima, tradition for gartneri og frugtavl og fokus
på sunde fødevarer bl.a. gennem foreningen Kulinarisk Sydfyn, er alle faktorer, der
skaber en række forventninger til en udvikling i landbruget mod mere alternative
produktioner og aktiviteter.
Kulturarv og udvikling
Jordbrug  det dyrkede areal
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Gæstfrihed
Svendborg er en gammel søfartsby og har via sin maritime historie en lang tradition for
åbenhed og gæstfrihed over for verden og besøgende. I 1970'erne blev Svendborg et
fristed for unge, der ønskede at afprøve alternativer måder at leve og bo på.
Som Cittaslow ønsker Svendborg at udvikle byen og kommunens gæstfrihed uden at gå
på kompromis med byens eller kommunens egenart eller identitet. Det handler her mere
om at have fokus på kvalitet og "ægte" oplevelser i "det gode liv", der leves i en levende
kommune fremfor overfladiskhed eller kunstig atmosfære.
At være del af et internationalt bynetværk som Cittaslow betyder, at man har høje
kvalitetsstandarder og arbejder målrettet på at sikre de bedste rammer for oplevelser
med kvalitet. Nye måder at formidle disse værdier og kvaliteter over for gæster og andre
på  oplevelsesruter etc.  har et særligt fokus i kommunen. Samlet betyder en øget
indsats i Svendborgs byrum en styrket og kvalitetsbevidst by, der inviterer til og tilbyder
ganske særlige oplevelser. Klik her for at læse mere om:
Bykvalitet
Turisme
En stor del af de gæster eller turister, der besøger Svendborg i dag kommer for
kommunens smukke landskaber, storslåede udsigter, øerne og for kommunens lange
kystlinie. Naturturisme vinder frem og Øhavstien er f. eks et meget yndet turistmål.
Byrådet ønsker at udbygge og sikre adgangen til det åbne land og kysten. Adgangen til
kysten tænkes sammen med stinet, opholdsarealer og muligheder for isætning af f.eks
kajakker, surfere og mindre motorbåde.
Herudover skal formidlingen af natur og kulturværdierne udbygges og invitere borgere
og turister ud i Svendborg Kommunes oplevelseslandskaber:
Natur
Kulturmiljø ved kyst
Kystnærhedszonen
Maritimt liv
Den nye bydel Tankefuld vil i fremtiden kunne byde på en række af spændende,
eksperimenterende boligbyggeri med nye bæredygtige løsninger, der helt sikkert vil
appelere til den voksende gruppe af miljøbevidste borgere, der selv ønsker at gøre noget
aktivt for miljøet. Bæredygtig turisme bliver in i fremtiden. Og i Tankefuld vil gæster
blive budt indenfor. Læs her om Tankefuld og oplevelsesturisme:
Tankefuld
Turisme
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Information og engagement
Svendborg Kommune ønsker en visionær byudvikling, hvor borgerne idndrages aktivt og
med fokus på "det gode liv", kvalitet og dialogen som redskab til fornyelse og forandring.
Gennem en omfattende borgerproces blev der som en del af Strategi Svendborg
Kommune 12 udarbejdet en overordnede strategi for lokalområdernes udvikling med
fokus på Aktivt medborgerskab. Det ligger direkte i forlængelse af Cittaslowtanken, at
der skal findes nye måder at håndtere samspillet og samarbejdet om lokale initiativer.
Se også kommuneplanens afsnit om:
Bydele og lokalområder
Byrådet ønsker at borgere, organisationer og virksomheder i Svendborg Kommune
inviteres til aktivt medspil omkring udviklingen af Cittaslow. På den måde sikres også et
ejerskab og lokal forankring af de mange forskellige projekter og initiativer. Det lokale
islæt og forankringen i lokalområdet er netop en af grundprincipperne i Cittaslow. Der er
indgået en samarbejdsaftale med foreningen Kulinarisk Sydfyn som indebærer, at der
gennem Kulinarisk Kontor arbejdes for at udbrede Cittaslow i byen og lokalområdet med
særligt fokus på certificering af lokale produkter:
Lokale produkter
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