Nyhedsbrev

21. august 2018

Byforeningen deltager i arbejdet med Danmarks Grønneste Storby
Repræsentanter fra Byforeningen deltager på torsdag,
den 23. august i statusmødet
for Handleplanen for Danmarks Grønneste Storby.
Den grønne by er nemlig en
vigtig del af Odenses identitet. Byens grønne kvaliteter
er ofte det første odenseanere og besøgende nævner, når
de skal beskrive Odense, og
sådan har det været i flere
hundrede år. Lige siden Odense Kommune i 1875 købte Fruens Bøge, har kommunen løbende investeret i blandt andet vejtræer, parker, skove og naturområder. I forbindelse med
transformationen af Odense til en tættere by er der kamp om pladsen, men kommunen
vælger at se transformationen som en mulighed for at sikre og udvikle Odenses særlige
grønne storbyprofil. For at skabe Danmarks Grønneste Storby.

Status på fredning af Kunstmuseet
Vores landsforening, By og Land, er i øjeblikket ved at udarbejde en fredningsansøgning
for Kunstmuseet i Jernbanegade. Efter planen skal ansøgningen være færdig i slutningen
af september.

Kommende
arrangementer:

Danske Banks nye
domicil Albani Torv 2
22. august 2018 kl.
16.00 ved Lis Andreasen.
Pris 20kr/40kr

Veteranhjemmet
Sdr. Boulevard 15
Søndag, d. 2. sept. kl.
14.00-16.00 ved Andreas Isager.
Pris 20kr/40kr

Realdania By & Byg
Realdania By & Byg har gennem tiden restaureret mere end 50
bevaringsværdige og fredede huse og befinder sig i den særlige
position, at selskabet både er ejer, bygherre og udlejer på én og
samme tid. Det giver foreningen en indgående indsigt i alle de
overvejelser og udfordringer, der opstår undervejs, når man
køber, restaurerer, udlejer og drifter fredede ejendomme. Ofte
står vi i krydsfeltet mellem på den ene side at skulle sikre kulturhistoriske værdier og på den anden side at tilgodese de nutidige behov og krav, som lejerne kan have, fx til et lavt energiforbrug.
Med udgangspunkt i vores ejendom Oluf Bagers Mødrene Gård
giver vi et indblik i hele processen fra køb, restaurering, udlejning til drift.
Du kan læse mere om arrangementet her (link i pdf).
Den 2. oktober har Realdania By & Byg et arrangement for vores private medlemmer i Odense Adelige Jomfrukloster, som måske også kunne være
interessant. Læs mere her (link i pdf).

Øvrige nyheder:

Silo-øen på Odense
Havn
Følg med i sagen om
siloerne på Odense
Havn på foreningens
hjemmeside: https://
www.odensebyforenin
g.dk/

Byforeningen for Odense - https://www.odensebyforening.dk

