Svendborg

Svendborg
- hvor ellers?

Svendborg er øhavets hovedstad, porten til det sydfynske øhav. Vi tøver ikke, når vi med stolthed kalder Svendborg for Fyns
kulturhovedstad. Med en stolt maritim historie samt en enestående natur- og kulturrigdom til lands, til vands og i byerne, har
vi et fantastisk udgangspunkt for det gode liv.
Hos os er det gode liv konkret. Det er ikke bare noget, vi snakker om eller ønsker os. Vi skaber det hver eneste dag med forpligtende samarbejder mellem borgere og kommune. Her er vilje til udvikling, konkrete projekter, samarbejde og netværk, der gør
visioner til handling.
Foreningslivet trives i Svendborg. Her er sportsforeninger samt klubber for lystfiskere og vinterbadere, for litteraturelskere,
børnekulturentusiaster, for økologer og dartspillere. Kultur, politik, friluftsliv eller sport – Svendborg har en forening, der passer
til dig. Det er vi stolte af. Det knytter os sammen. Forpligtende fællesskaber skaber rummelighed, sociale oplevelser, udvikling,
sundhed og trivsel mellem mennesker. De gøder jorden for nye, frivillige initiativer og oplevelser for alle.
Vi integrerer idræt og forskning, uddannelse og iværksætteri, natur, klima og bæredygtig vækst. Den maritime kulturarv
præger kursen, så vi altid husker, hvor vi kommer fra – og hvor vi vil hen.

I Svendborg bruger vi fornuften, taler til hjertet og arbejder i fællesskab.

Vores vand
Intro

Svendborg, vandet og sundet er uløseligt knyttet sammen. Historisk
som kilde til indtægter og globalt udsyn. Foretagsomme købmænd var
med til at bygge Svendborg op til en smuk og stolt søfartsby. I dag er de
store købmænd ikke blot navne på vejskilte. For den maritime kulturarv
og fornemmelsen for vandet ligger stadig dybt i sjælene her på kanten
af Svendborgsund. Vandet er også til fornøjelser og friluftsliv.
Mulighederne er mange, og de er blå.
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Grib
udfordringen

Vi elsker det gode liv. Vi skynder os, når vi skal – men tiden er vor egen.
Udsigterne over istidslandskaber, sund og bakker kalder på fordybelse og
eftertanke. Landskabet inviterer også til krævende, tempofyldte oplevelser. Mange sætter farten op, når de skal slappe af. Idrætslivet kan favne
alle aldersgrupper, temperamenter og fysisk formåen.

Liv i byen

Livskvalitet er kodeordet. Derfor gik vi forrest i Cittaslow-bevægelsen i
Danmark. Svendborg vil fremme det gode liv ved at udbrede Slow Foodfilosofien til hverdagslivet og byudviklingen. Men det er mere end mad
og drikke. Kvalitet, bæredygtighed og lokale produkter fremmer livskvaliteten.Citta Slow giver både en bedre følelse og forretning.
Selv om det lyder langsomt,er der liv i byen.
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Læring
for livet

Svendborg er kendt for et levende og meget varieret skolemiljø, fra 0.-klasser til videregående
uddannelser. Her er gode grundskoler, friskoler samt internationalt kendte efterskoler og højskoler. Uddannelsesklyngen gør, at Svendborg er et kraftcenter for hele Sydfyn. Kommunen
er et attraktivt sted at bo, arbejde og leve. Vi elsker kort sagt det sted, vi bor – og vi viser det
gerne. Svendborg-projektet er enestående i verden og undersøger effekterne af ekstra idræt
i skolerne. Fra 2016 kører et tilsvarende projekt for de 0-6-årige. Viden og erfaringer deler vi
med resten af Danmark i de succesfulde Svendborg-kurser.

Små
kaffepletter

Her er Danmarks smørhul. Hver dag nyder vi udsigten til smuk natur og
de mange muligheder for fællesskab og meningsfulde gøremål. Frivilligt
arbejde i Svendborg er integreret i vores forståelse af medansvar og medborgerskab. Vores frivilligpolitik er udviklet gennem mange år og er en
naturlig forlængelse af den sydfynske ånd. Fællesskaber giver energi og
overskud - også til at dele kaffen.

Under
overfladen

På Sydfyn satser vi på kreativt liv, sundt liv og maritimt liv. Her er en tradition for at
udvikle sig i en vekselvirkning mellem bred kultur og elite, mellem kommune og borger,
mellem myndighed og frivilligsamfund. For få år siden sænkede vi en færge, helt med
vilje. Sammen skabte sportsforeninger, frivilligt initiativ, kommunal myndighed og
turisme-aktører et helt unikt dykker-site i Norden. Et er at få idéen, noget helt andet
er at få den ført ud i virkeligheden. Det kræver lydhørhed og samarbejde. Den gamle
Ærøsund-færge får hver dag nye gæster, men nu under overfladen.

Gang
i gaden

I Svendborg går du bogstavelig talt rundt i kulturen hver eneste dag, året rundt. Det har skabt et særligt bånd
mellem kulturskabere og alle vi, som nyder godt af kulturen. Et bånd, der giver kraft og energi. Vi er nysgerrige
på livet og tager gerne en stor bid. Det internationale udsyn fra tidligere tider blandes med virketrang og sydfynsk charme. Her er verdenskendte forfattere, teatre, nycirkus, et hav af spillesteder og koncerter. På Naturama er femstjernet naturhistorisk formidling. Danmarks Forsorgsmuseum tør også pege på de mørke sider
af velfærdstatens barndom. Den gamle værftsø midt i havnen er på vej til at blive en erhvervs- og kulturø.
Kultur er alt det, der danner os og rører os. Og du kan ikke undgå at møde den - midt på gaden.
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Tjære
og tovværk

På Sydfyn bor og lever vi tæt ved vandet og naturen. Kulturarven er synlig i vores
havne, både på land og på søen. De mange bevaringsværdige skibe og bygninger udgør
nogle af de ypperste eksempler på dansk maritim historie. Det er ikke kun hyggeligt.
Det er rygraden i Svendborgs omfattende maritime klynge. Iværksættermiljøet og
lokale virksomheders vækst og fremdrift viser, at der tænkes nyt. Svendborgs internationale maritime akademi, SIMAC, bidrager med succesfulde iværksættere. Unge
mennesker, hvis innovationskraft og virketrang skaber nye arbejdspladser.

Hele byens
havefest

Uanset om du er udøvende kunstner eller kulturnyder, er udbuddet af kulturoplevelser og muligheder
overvældende. Her er flere end 750 koncerter om året. Da hippierne forlod København i 70erne, faldt
de for skønheden i det sydfynske. Mange slog sig ned her, fandt roen og brugte deres kreative ånd og
frigjorte tilgang til at gøre op med ’vi plejer’. Denne selvdrevene ånd præger også kulturlivet. Kulturmiljøerne er rundet af en ihærdighed og virketrang, der gør kulturen nærværende. Om sommeren
samles tusindvis af glade mennesker i hjertet af byen. De nyder frugten af samarbejdet på tværs af
virksomheder, kommunen, foreninger, frivillige og kulturaktører.
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Lysthus og
legeplads

Svendborg giver dig følelsen af, at her kan du få det bedste af det meste. Du behøver ikke undvære noget i det gode liv, når du vælger Sydfyn. Lige fra det, du putter i munden til det, du oplever og deltager i. Det gælder når du går rundt i byen, tager en cykeltur ud på landet eller et dyp
i havet. Det gode liv er i sydfynsk fortolkning også det hele liv. Det er muligheden for at være dig
selv, hele tiden. Det er også smukke rammer. Du kan surfe mange steder, og der er helt sikker
højere og bedre bølger andre steder. Men kun her, kan du surfe ved Valdemars Slot. I det lys er
det nok ikke en overraskelse, at lystsejladsen havde sin vugge i Svendborg helt tilbage i 1866.

Du må
godt

H.C. Andersen sagde for mange år siden, at Fyn er Danmarks have. Vi tror, at Sydfyn,
og Svendborg er køkkenhaven. Nordens største fødevaremarked, Kulinarisk Sydfyn
har siden år 2000 sat fokus på lokale produkter og håndværk, økologi og dyrevelfærd, ildhu og omhu. Den gode smagsoplevelse er i centrum. Nye nicheproduktioner
bydes velkommen, for den bygger videre på en arv med kulinariske ambitioner, som
vi er stolte af. Råvarerne og håndværket er i international topklasse. Det er opskriften på en strålende succes, der dufter, smager og mærkes med alle sanser.
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Drøm
bare
stort
Eliten opstår ikke bare ud af det blå. Elite dannes af et bredt og rummeligt syn på den enkeltes
særlige kvaliteter og udviklingsmuligheder – og jo flere, der er med, jo oftere vil eneren kunne
træde ud og inspirere omgivelserne. Uden bredde, ingen elite. Det ved vores foreninger.
Derfor arbejder de med udvikling af både bredden og talenterne. I vores idrætsforeninger
bevæger unge og ældre sig og møder nye mennesker på tværs af alder, køn og social status.
Idræt øger livskvaliteten, og gør det sundere og sjovere at bo i Svendborg.
Idræt kan give selv små børn store drømme.
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Baggårdsoaser

Ribers Gård var i mange år både hjem og forretning for en af byens velhavende
og foretagsomme købmænd. I dag rummer gården et kulturelt kraftcenter og
en spirekasse for nye musikalske og kulturelle aktiviteter.
Her er 16 øvelokaler, et spillested drevet af frivillige, mødelokaler, udendørs
scene, udstillingsfaciliteter, lille biografklub og iværksættere med egne små
virksomheder. Engang sendte man købmandsvarer ud af porten, i dag kommer
mange af byens alternative kulturtilbud herfra.

Blåt til lyst

På Vindebyøre har børn, unge og gamle altid samledes til leg. Lige på den
modsatte side af sundet ligger Christiansminde-området med den fantastiske badestrand, kun en kilometer fra bymidten. Herfra går en sti ind til
byen. Dagligt glæder mange sig over turen, de nyder skoven, stranden og
sundet, der spejler årets gang. Poul Henningsen sagde, at havet er Danmarks største legeplads. Svendborg er enig.

Fyn er film
- og fest

Fyn er film, og det gælder også for Svendborg. Publikumsfilmprisen “Svend”
har sit navn herfra. Hvert år i august uddeles publikumsprisen ved et stort
arrangement på Torvet. I hele kommunen er der den uge et overvældende antal
arrangementer, som fokuser på forskellige dele af filmens store kulturelle betydning. Her kommer film tæt på folket og folket tæt på film. Film er også forretning.
Hvert år bliver der optaget flere film og tv-serier i og omkring Svendborg.
På den måde skabes udvikling, vækst og synlighed på Fyn.
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Oplevelser
naturligvis

Med en række af dynamiske, lokale virksomheder og arbejdsomme iværksættere har vi
udviklet en bred palet af frilufts- og outdoor-tilbud. Øhavsstien byder både på afslapning og
udfordring. Den trækker turister til i stort tal. Et af de smukkeste og mest interessante steder i
det sydfynske er Syltemade Ådal. Den blev skabt af en smeltevandsflod under istidens iskappe.
De dybere steder af floden er i dag blevet til søer, der dukker op som blå oaser i alt det grønne.
Kildevæld pibler ud af de stejle skrænter. Langs åen er masser af dyr og blomster.
Vi er så glade for naturen, at turister på weekendvandretur helt sikkert møder nogle indfødte.
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OM BOGEN
Denne bog er udgivet af Svendborg Kommune for med ord,
levende billeder og smukke fotos, at vise noget af det bedste
fra Svendborg og omegn. Vi værdsætter det unikke område
vi har og vi vil gerne dele det med dig.
#flyttilsvendborg
Se filmene ved at indlæse QRkoder på siderne.
God fornøjelse, oplev Svendborg - hvor ellers?
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