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Merry Christmas
&

Happy
New Year
Rigtig glædelig jul
og godt nytår
Tak til alle for godt samarbejde og positiv interesse
i 2006

3

Bymidtens flotteste butiksfacade blev kåret
Kaffe- og Thehuset i Vintapperstræde fik mere end en tredjedel af stemmerne i konkurrencen om at blive bymidtens flotteste butiksfacade. De stolte butiksindehavere
Mette Odgård og Lilian Nøhr modtog et diplom samt et rejsegavekort på 5.000,- kr. til
Gent i Belgien.

Stor interesse for konkurrencen
Over 1100 besøgte markedsboden på Flakhaven lørdag (den 17. juni 2006) og stemte
på deres favorit. Der var en livlig og engageret stemning omkring boden. Med kun 32
flere stemmer end nummer to – Café Druen & Bønnen – var der spænding til det sidste om, hvem der skulle løbe af med sejren. Nummer tre, fire og fem i konkurrencen
blev Sand, Guldsmed Agerfeld og fristeriet.

Fokus på ”væggene” i byens rum
Facadekonkurrencen blev arrangeret af Liveable City, Odense Kommune, Odense Cityforening og Byforeningen for Odense. Målet var at motivere private forretnings- og
grundejere til at gøre endnu mere ud af ”væggene” i byens rum. Konkurrencen fokuserede derfor på de gode resultater og viser
veje til en endnu mere attraktiv bymidte.
I slutningen af maj blev borgerne og forretningsdrivende opfordret til at sende forslag til
kandidater til prisen. En dommerkomite med
rådmand Anker Boye som formand udvalgte
herefter 5 forretninger til finalen. De 5 var
Fristeriet, Vesterbro 3; Sand, Kongensgade
3; Guldsmed Agerfeld, Kongensgade 7; Café
Druen & Bønnen, Vestergade 15 og Kaffe- og
Thehuset, Vintapperstræde 49.
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Gavlmaleri på Teaterhuset
Den. 11. august 2006 blev illusionsmaleriet
på Teaterhuset, Filosofgangen officielt indviet
af rådmand for By– og Kulturforvaltningen
Anker Boye.
Der har været stor og positiv opmærksomhed
omkring Bjarke Regn Svendsens værk både
fra forbipasserende, medier og mere specifikt
fagligt interesserede - og vi er meget glade
for resultatet!
Liveable City arbejdsgruppen “Byrum og den
historiske arv” har gennemført projektet i tæt
samarbejde med den nydannede Forening til
Forskønnelse af Byens Gavle.
Foreningen arbejder nu videre med at rejse
midler til et lignende projekt i 2007, hvor
gavl / facade, motiv og kunster igen vil blive
valgt i samråd med Odense Kommune.

Gruppen bag maleriets gennemførelse, fra venste formand for Forening til forskønnelse af byens gavle Søren
Scheffmann, malere fra Malerfagskolen Jytte Sølvbjerg og Ann Berit Arnhem, arkitekt ved Odense Kommune
Marianne Tonim Nielsen, Lone Schloo Erhardsen og kunstneren Bjarke Regn Svendsen.
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Lyssøjler
Til H.C.Andersen Julemarkedet
i 2005 blev der designet helt
unikke ”lys-søjler” til markering af de vigtigste indgange
til markedet, nemlig fra Overgade og fra xxxxgade.
Lyssøjlerne skal naturligvis
opstilles
igen
ved
H.C.Andersen Julemarkedet i
år og vil blive suppleret af
yderligere 2 søjler, der skal
markere indgangen til markedet fra Hans Mules Gade???

Markedsbod
Liveable City markedsboden har været flittigt
brugt i 2006. Efter præsentationen på H.C.
Andersen Julemarkedet i 2005, har boden
været opstillet i forbindelse med :

•
•
•
•

Havnekulturfestivalen i maj
Bymidtens flotteste butiksfacade i juni
Blomsterfestivalen i august
Miljøministeriets konference Plan09 på
Odense Havn i september

Og endelig er boden blevet præmieret i forbindelse med Odense Kommunes årlige præmiering af ”Godt og smukt byggeri” !
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Blandet nyt . . .

Byrumsplan / Kvarterplan
Arbejdet med en kvarterplan for områderne
omkring Th. B. Thriges Gade, omkring Østre
Stationsvej og mellem by og havn kører lige
nu på højtryk.
Odense har i mange år arbejdet på at udvikle
gode bymiljøer med øget fokus på fodgængerne og bylivet. Planen sætter forkus på at
forbinde bymiljøerne, så der opnås en sammenhængende oplevelse af midtbyen.
Rummet omkring de store gader skal ændres
fra at være rene trafikrum til også at rumme
kvaliteter som nye små pladser til aktiviteter
(playspots); bebyggelser med butik, café,
udstilling eller lignende i stueetagen; arkitektonisk interessante nye bebyggelser og et
sammenhængende design af gulv, vægge og
inventar i byens rum.

Design Guiden er færdig
Den internationale design manual, som Odense har udarbejdet som en vigtig del af
projekt Liveable City, er færdiggjort og udsendt til partnerbyerne.
Lige nu arbejdes der herudover på en ”best practice
guide”, der beskriver hvordan
vi har udviklet guiden og
hvordan samarbejdet med
partnerbyerne omkring den er
forløbet.

Ved at arbejde med gader og bebyggelse kan
de gamle bydele på hver sin side af Thomas
B. Thriges Gade igen knyttes sammen, ligesom Østerbrokvarteret og Skibhuskvarteret i
højere grad kan knyttes til midtbyen samtidig
med, at de opretholder deres egen identitet.
Planen offentliggøres i starten af 2007.
Children’ s Workshop Evaluering
Workshoppen er blevet evalueret på baggrund af input fra repræsentanterne fra Liveable City partnerbyerne med henblik på at
opsamle erfaringer og gode idéer fra projektet.
Evalueringsrapporten vil også indeholde et
forslag til hvordan arbejdet med en Byguide
for Børn kan organiseres i Odense.
Guiden skal kunne bruges af byernes unge
borgere og børneturister, og opfylde de behov
og forventninger børn har til et besøg i en
fremmed by, og til den by de bor i.

Fra Ungarn til Odense
Anita Spéder fra Ungarn vandt
er ophold i Odense for at have
deltaget i en konkurrence på
hjemmesiden
www.odense.liveablecity.dk
Anita har en bror, der læser
på Odense Universitet, så hun
kom faktisk selv og hentede
sit rejsegavekort!
Rejsen er betalt af Liveable
City og opholdet sponseret af
Radisson SAS H.C. Andersen
Hotel, Odense.
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Internationale Workshops
PEER workshop i Odense
Maintenance, Oktober 2006
Den sidste formelle workshop i projektets
løbetid - omkring emnet ”Ren- og Vedligeholdelse” er netop afholdt i Odense den 30. - 31.
oktober 2006.
Vores lokale arbejdsgruppen om ”Ren- og
Vedligeholdelse” var ligesom deltagerne fra
partnerbyerne aktivt involveret i at levere så
mange gode eksempler som muligt til den
”best practice guide” som Norwich efterfølgende skal producere.

Markedsgruppen besøger Gent
Study Tour, November 2006
Netop nu er arbejdsgruppen ”Markeder” i
Gent for at se på hvordan byen har arbejdet
med indretning af pladser til markeder samt
belysning af de offentlige rum.

Internationalt styregruppemøde og PEER
workshop i Gent
Gent Festival, Juli 2006
I juli 2006 blev der holdt
workshop og internationalt
styregruppemøde i Gent, Belgien.
Tidspunktet var valgt for at
give deltagerne lejlighed til at
komme ”backstage” på den
årlige Gent Festival. Det handlede om alt fra organisering,
sikkerhed, offentlig transport
og affald . . til caribisk musik
og gadeteater.

Final Conference i Norwich 2007
Engang midt i 2007 afholdes den afsluttende konference i Norwich, vores Lead Partner. Tidspunkt, form og indhold kender vi ikke endnu.
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Kalender 2006 / 2007
Liveable City

Liveable City 2006
Oktober

November

December

PEER Workshop i
Odense
Tema :
”Maintenance”

Markedgruppen
Studietur til Gent
Tema :
”Markeder og Belysning”

2. - 3. og 9. - 10. december
HCA Julemarked 2006
Julemarked
på Sortebrødre Torv
Kl. 10 - 18

Liveable City 2007
Januar

Februar

Liveable City
Afslutnings Workshop Odense
Torsdag den 31.
januar kl. 9-13
Kunstbygningen
Filosofgangen

Marts
Board Meeting ?

Liveable City
Afslutnings Workshop
Liveable City afsluttes budgetmæssigt pr. 31.12.2006.
Det betyder, at alle de initiativer og delprojekter vi har
haft i gang er ved at blive afsluttet, regninger skal betales, timesedler skal afleveres osv. osv.
I det internationale netværk er der også travlhed bl.a.
med at få de sidste ”best practice guides” færdiggjort.
I Odense har vi en ambition om at fastholde flest mulige
af projektets gode intentioner og idéer.
Derfor afholder vi i januar 2007 en afslutnings workshop,
hvor vi præsenterer vores resultater og evaluering.
Og vi skal snakke om, hvordan vi sikrer, at holdbare projekt- initiativer lever videre, at nye netværk og idéer fastholdes udover Liveable City projektets levetid.
Nærmere information følger !
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Liveable City delegationen tager del i befrielsesarrangementet på Flakhaven - maj 2005

Liveable City er et
samarbejde mellem:
VisitOdense.
Odense Cityforening.
Hotel– og
Restauratørforeningen.
Arbejdsformidlingen.
Fyns Stift.
Odense Kommune.
Byforeningen Odense.
Brandts Klædefabrik.
Privatpersoner og firmaer med engagement i
bymidten.

Kontakt
Projektleder
Jette Flinch Nyrop
jfn@odense.dk
+ 45 65 51 25 05
Projekt Liveable City
Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen

Læs mere på:
www.liveablecity.dk
www.liveable-city.org
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