Odense
Kommune
• Uforudsigelighed
• Plads til alle

Oversigt over Odense Kommunes vigtigste kulturelle
miljøer og forslag til udvikling – udpeget på borgermøde
i maj 2016
Odense Midtby

• Kulturmaskinen
• Flere små iværksætte- • Magasinet
• Brandts
re også
• Tidens Samling
inden for cafémiljøet
• Akademiet
• Stjerneskibet og
Coworking Odense ift. • Ungdomshuset fordi
det hjælper nedefra
at skabe muligheder
og sætter folks projekfor små iværksættere
ter fri
• LGBT miljø som vokser
• By i højden i centrum
• Drag-shows
- lysreklamer
• Lambda
• Bæredygtigt byggeri
• Pan
• Bobz er lukket, så der • Det gamle Odense –
flere nichesteder
mangler et sted til
undergrundskultur:
• Rock/metal/punk/skin- Forstæderne
• Bellinge - sammenhead/ reggae
hold også kulturelt og
• Brandtsområdet
på tværs af alders• Studenterhuset,
grupper, for eksempel
• Filmværkstedet
på værtshus
• Cafebiograf
• Mange spændende
• OFF

miljøer i Sankt Klemens
• Odinsbroen har skabt
nye forbindelser i
byen og for forstæderne
• Kvarterløft eksempelvis i Bolbro
• Fælleshaverne
”Rubra”
• Forsamlingshusenes
værdi
• Blangstedgaard og
det grønne
Værdier, traditioner,
ritualer og symboler.
Det er vigtigt at bevare de
lokale forskelle, samtidig
med man skaber et
kulturelt mødested for
mange mennesker – en
salad bowl

Forslag til, hvordan man kan styrke byen i fremtiden
• Måske hvis kommu• Favne kulturen i hvernen inviterer folk ind i
dagen, som i urban
rum eller satser på
gardening, højt til lofeksperimenter med at
tet, rumme det smalle
lave åbne puljer med
og lade byen vokse
færre krav
arkitektonisk
• Mere diversitet
• Mere anerkendelse
til Odenses gamle
• Pladser til mennesker
virksomheder som
• Kunstakademiet bør
Lindøværftet, Thrige
have en scene udadtil
og Brandts
på gadeplan
• Flere ungdomsboliger • Den grønne mobile
by med færre biler og
• For høj husleje i cenflere cykler døgnet
trum pga. monopol på
rundt
ejendomme

• Husbåde i havnen
• Leve fællesskaber
• Lade udviklingen
fylde og byen vokse –
ikke begrænse sig af
de gamle strategier
Husk ”det grønne
Odense” og lade det
forblive i identiteten
Bedre og billigere
offentlig transport, så
mobiliteten bliver større

Forslag til glemte, oversete og uudnyttede steder eller steder
som er på vej til en ny skæbne - udpeget ved kick-off seminaret
i marts 2016
• Nordisk Fjers gamle fabrik på
Rugårdsvej i Odense
• Papirfabrikken i Dalum
• Hesbjerg Slot
• Davinde Sø i Tarup-Davinde.
Eksotisk gammel / NYT / industriel
/ NATUR – Vandmiljø
• Fyns Sommerland – Uhygge-event,
fx fortælling efter mørkets frembrud

