Ve l k o m m e n

Baker

Velkommen til premieren på det interne nyhedsbrev for projektet “The Liveable City”. Nyhedsbrevet vil udkomme hvert
kvartal, hvor det vil være med til at samle op på de mange
forskellige, spændende tiltag, der udspringer af projektet.
I denne første udgave kan du bl.a. læse om, hvilke tanker
Projektleder Helle Baker gør sig om projektet. Du vil kunne
læse en kort introduktion til “The Liveable City”, samt til
projektets to informationsmedarbejdere Kristina Edrén og
Lisa Meisner. Ligesom vi kridter banen op for de rullende
bystewardesser ...
Velkommen - og rigtig god fornøjelse!

Odense “The Liveable

City”

“The Liveable City” ... det kan være svært at sige, men indholdet er ganske klart: En bymidte, hvor borgerne trives, og
hvor såvel borgere som turister kan lide at færdes. En bymidte, der summer af initiativ og erhvervsudvikling.
Projektet “The Liveable City” blev for nylig vedtaget i
Odense Byråd. Projektet skal forløbe frem til slutningen af
2006 - dvs. en periode på 4 år. Med Odenses deltagelse i
dette samt i to øvrige EU-projekter, Water City International
og Target 2, er Odense for alvor med i internationalt samarbejde.
En moderne fortælling om byen
Der var saa dejligt ude på Landet ... skriver H.C. Andersen i
sit berømte eventyr “Den grimme Ælling”. Ambitionerne for
det EU-støttede projekt “The Liveable City” er at modernisere dette eventyr og flytte fortællingen ind i byen. Projektet
skal være med til at forbedre det offentlige byrum i historiske bycentre som Odense. De seks partnerbyer i projektet er:
Lincoln, Norwich (England), Gent (Belgien), Trondheim
(Norge), Emden (Tyskland) og Odense (Danmark).
De fem indsatsområder
Det er hensigten at fremme Odenses mange kvaliteter og
udvikle en lokal identitet gennem konkrete tiltag og indsatser inden for følgende fem områder:
>
>
>
>
>

Byrum og den historiske arv
Bevægelse i byen
Markeder
Drift og vedligeholdelse
Bydesign

Indsatsområderne er formuleret i overskrifter for at skabe
rum for en kreativ bevægelighed. Overskrifterne skal inspirere de involverede partnere til at udvikle mange spændende tiltag, der vil være med til at fortælle vores moderne
eventyr om Odense. Projektet skal med tiden hjælpe til at
gøre byens identitet synlig for såvel borgere som turister, så
Odense fremstår som et historisk, smukt og velfungerende
bycenter med økonomisk succes.

Der er saa dejligt i Byen ...
er begyndelsen på det moderne eventyr.
Hvordan skal det fortsætte?

Kommunikationen
røde

og

vejen

I dette første nyhedsbrev sætter vi
fokus på introduktion. Vi vil derfor
også introducere en af de bærende
kræfter bag projektet i Odense:
Projektleder Helle Baker.

den

tråd

Hvis et stort projekt som “The Liveable
City” skal fungere optimalt, er kommunikationen mellem de involverede parter altafgørende. På samme tid stiller
projektets meget udadrettede karakter
store krav til kommunikationen med
omgivelserne. Kort sagt er det vigtigt
at optimere såvel den interne som den

spændende. Det er samtidig en interessant udfordring, hvor det gælder om
for de involverede at tænke på tværs.
Det skal blive interessant på sigt at se
mangfoldigheden i de forskellige tiltag
stilende mod visionen.

eksterne kommunikation.

første skridt i retning af at samle
puslespillet. Nyhedsbrevet opfordrer
de involverede parter til at dele deres
viden med hverandre. Beretninger om
de forskellige tiltag vil ikke alene
kunne styrke den røde tråd mellem
parterne, men også være med til at
inspirere, sprede glæde og begejstring
over vores fælles projekt.

Organisatorisk består “The Liveable
City” af en bred vifte af samarbejdspartnere. Det er et stort projekt, der
bindes sammen af den fælles vision.
Det nære samarbejde mellem offentlige institutioner og det private
erhvervsliv er usædvanligt og meget

Vi

baner

t a’r

del

i

Med nærværende nyhedsbrev tager vi

eventyret

På et orienteringsmøde på Arbejdsformidlingen i det spæde forår introducerede turistchef Barbara Whitmarsh
projektet “The Liveable City”. Denne
introduktion lagde kimen til, at vi Kristina Edrén og Lisa Meisner - de
kommende 9 måneder er i jobtræning
på projektet som informationsmedarbejdere.
Vi har begge læst på Syddansk Universitet i Odense:
Kristina Edrén er 27 år og Cand.mag. i
Nordisk og Kulturformidling.
Lisa Meisner er 26 år og Cand.mag. i
Nordisk og Virksomhedskommunikation.
Vi flyttede ind på vores kontor på
Slottet i Park- og Vejafdelingen mandag den 2. juni. Vi har allerede mødt
mange af projektets involverede par-

ter, og ser meget frem til at tage del i
eventyret. Som informationsmedarbejdere på projektet vil vi stå til rådighed
for alle involverede parter. Vi vil varetage opgaver af såvel intern som ekstern kommunikativ karakter under
ledelse af Projektleder Helle Baker.

Helle Baker er ansat i Park- og
Vejafdelingen, hvor hun er arkitekt i
Projektkontoret. Projektkontoret står
for planlægning og udførelse af
anlægsprojekter, der er forankret i
Miljø- og Teknikforvaltningen. Helle
Baker er valgt som projektleder dels
pga. hendes faglige kompetencer, men
også fordi hun i mange år af sit liv har
været bosat uden for landets grænser.
Hun har boet i både Irland, Frankrig og
Tjekkiet, og har dermed et internationalt format, som matcher projektet.
Helle Baker forventer, at projektet
“The Liveable City” vil åbne muligheden for at gøre mere ud af såvel igangværende som fremtidige projekter.
Med tilførelsen af EU-midler over 4 år
er det muligt at arbejde både længere
og bredere med de enkelte planer for
Odenses bymidte. Der bliver således tid
til at kæle for detaljen uden at gå på
kompromis i det kreative arbejde med
at gøre byen til et endnu bedre sted at
bo og opholde sig i.

Det er en forudsætning for skabelsen
af den gode by, at både dem der skaber
rammerne i byens rum, og dem der
udfylder dem med handel, oplevelser
og aktiviteter kan arbejde sammen.
“The Liveable City”-projektet er derfor
en udfordring til at skabe et bredt samarbejde mellem de offentlige institutioner og det private erhvervsliv.
Samarbejdet opfylder projektets mål
om at binde både offentlige og private
interesser sammen i arbejdet på at
udvikle en strategi, der kan sikre byen
økonomisk og æstetisk.
“The Liveable City” er et projekt, der er
orienteret mod en forbedring af byen.
Projektet stopper ikke i og med
Odense. Tanken er, at Odenses lokale
erfaringer ikke blot skal deles med
partnerbyerne. Gennem vidensdeling
vil projektet munde ud i udviklingen af
en Best Practice Metode til brug i andre
byer. De erfaringer, vi gør os i Odense,
skal dermed også kunne komme andre
historiske bycentre til gode. Projektet
stiller således nye udfordringer til samarbejdet på tværs af landegrænser i
Nordsøregionen. Formålet er i sidste
ende at danne præcedens for et
tværfagligt samarbejde, som Helle
Baker udtrykker det.
Ambitionen for Odense er, at byen skal
blomstre både æstetisk og økonomisk
til gavn for byens borgere og erhvervsliv, turister og interessenter. Helle
Baker håber, at projektet vil være med
til at profilere Odense positivt lokalt,
regionalt og internationalt og dermed
få gjort opmærksom på byens mange
gode kvaliteter og fortællinger.

En af vores første opgaver er bl.a. at
lave en dansk udgave af projektbeskrivelsen.
En anden opgave, hvoraf nærværende
nyhedsbrev er første skridt, er den
interne kommunikation. Vi vil samle op
på de forskellige arbejdsgruppers
igangværende projekter og sørge for
at videregive de interessante tiltag til
de resterende involverede. Således vil
vi forsøge at skabe en rød tråd og dermed optimere betingelserne for et
samarbejde på tværs af de forskellige
grupper.

Kristina Edrén
30 56 04 82
kme@odense.dk

Lisa Meisner
30 56 04 81
lhme@odense.dk

Nu

ruller

“The

Liveable

City”

Projektet “The Liveable City” er for alvor blevet mere synligt
med indsættelsen af fem rullende bystewards/esser. Mandag
d. 2 juni blev guiderne sendt på gaden for første gang for at
servicere borgere og turister i Odense i denne sommer. De
har til opgave at komme med gode råd og ideer til, hvad
man som turist kan opleve og foretage sig i en spændende
by som Odense.
De fem bystewards/essers stillinger er et jobtræningstilbud,
som er oprettet specielt til projektet i et samarbejde mellem

Ø V R I G T

N Y H E D S B R E V

Godkendelse af projektgrupperne for de 5 indsatsområder
I øjeblikket arbejder projektleder Helle Baker på at etablere
projektgrupperne for de fem indsatsområder. Repræsentanterne er fundet, og har netop fået den sidste godkendelse hos formanden for styregruppen Jørgen Boe.
Medlemmer af styregruppen i Odense
Formand Jørgen Boe, Projektleder Helle Baker, Ib Doktor,
Kurt Kiilerich Frederiksen, Miljø- og Teknikforvaltningen ·
Peter Ørting, Lis Seeman, Social- og Kulturforvaltningen ·
Bjarne Lundgaard, Borgmesterforvaltningen · Asger Lorentzen, Odense Bys Museer · Barbara Whitmarsh, Odense
Turistforening · Poul Anker Nielsen, Industri- og Handelskammeret · Jack Nielsen, Hotel- og Restauratørforeningen · Johannes Lollesgaard, Odense Cityforening · Asger
Gewecke, Fyens Stift.

Odense kommune, Turistforeningen og Arbejdsformidlingen. De rullende guider er tilknyttet Odense Turist
Bureau, hvor de har været igennem en grundig introduktion
til byens mange forskellige seværdigheder og tilbud. Derfor
er de godt rustede til at vejlede og inspirere turister og borgere i deres søgen efter oplevelser.
Projektet med de rullende bystewards/esser skal være med til at
give et godt indtryk af Odense. En
service som denne gør Odense til
en god by at besøge og vil give
turister et positivt minde om en
venlig og imødekommende by. Det
er ikke kun turister, som kan have
gavn af guiderne. Også borgere i
Odense kan drage nytte af deres
ekspertviden i dagligdagen. Og
bystewards/esserne skulle være lette
at genkende i gadebilledet med
deres rulleskøjter og streetwearuniformer.

www.liveablecity.dk
Vi har bestilt et domænenavn, så vi kan få oprettet en hjemmeside til projektet. Idéen er, at alle interesserede kan gå ind
på: www.liveablecity.dk og læse om projektet. Her vil vi introducere “The Liveable City”, de involverede parter, ligesom vi
løbende vil følge op på de forskellige aktiviteter og tiltag.
Vi håber desuden at få oprettet et link fra websiden
www.odense.dk til www.liveablecity.dk, så borgere i Odense
hurtigt og nemt kan få kendskab til projektet.
Workshop i oktober
For at samle “The Liveable City” til et stort og flot puslespil
kræver det en masse brikker. Derfor vil vi til oktober invitere
alle, der på nuværende tidspunkt allerede er involveret i
projektet til at deltage i en workshop sammen med mulige
interessenter.
Formålet med workshoppen er at skabe et forum for gode
ideer og input til “The Liveable City”- projektet. Datoen for
workshoppen er endnu ikke fastsat, men vi sender invitationer ud samt program for dagen, når det bliver aktuelt.
Fortæl om dine ideer ...
Ønsker du at få dit bidrag med i nyhedsbrevet, så kontakt
Projektleder Helle Baker. Herefter vil projektets informationsmedarbejdere sørge for at bringe indlæggene, så endnu
et nyhedsbrev kan vidne om, at projektet er i fuld gang.
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The Liveable City i pressen
Pressen er også ved at få øje på “The Liveable City”. Fyens
Stiftstidende bragte søndag den 25. maj en artikel om bystewardesserne. Vi håber, at pressen fortsat vil udvise interesse for projektet, så de gode tiltag og spændende aktiviteter kan blive bredt kendt.
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