Nyhedsbrev — 17. oktober 2021

Kære medlemmer kom og vær med til at gøre Odense grønnere
Byforeningen deltog i 2018 i udarbejdelsen af ”Handleplan for Danmarks Grønneste Storby”. Nu kan I være med til at komme med idéer til
opdatering af Handleplanen. Planen skal forelægges politikerne i foråret 2022 og vedtages af Byrådet sommeren 2022.
Vi vil vise jer, hvad der blev til noget fra planen, hvad man håber at få penge til, og hvad Byforeningen har af idéer på nuværende tidspunkt.
Mødested: ”Gallerie Rasmus”, Ny Vestergade 8
Dato/tidspunkt: Torsdag den 4. november kl. 17 – ca. 18.30.

Foto: Flemming Wedell

Besøg
Letbanens Kontrolcenter
S
Kommunikationskonsulent, Søren Balle Christensen, vil vise rundt og fortælle om projektet, som optager Odense.
Mødested: Søndre Hospitalsvej 6
(Vi mødes udenfor kontrolcenteret, hvor der kan parkeres på den nye P-plads. Max. 20 deltagere.)
Dato/tidspunkt: Tirsdag den 9. november kl. 15.30 – ca. 17.00
Tilmeldinger: Jens Ulrik tlf. 29 85 48 17 eller jens.ulrik@live.dk 20 kr./ 40 kr. for endnu ikke medlemmer.

Orientering fra Gerthasminde 64
I 11 år har Carsten Kamph Mortensen ejet Gerthasminde 64. I 11 år har huset været ubeboet, og misligeholdet er uudholdeligt. Uudholdeligt
for kulturarven, byen og Gerthasmindes beboere. ”Det Lille Hotel” nr. 64 er hjertet af Gerthasminde og er opført med stor respekt for Anton
Rosens tanker. Odense Kommune har givet Carsten K. Mortensen lovning på 500.000 kr., såfremt arbejdet med husets klimaskærm blev
fuldført inden sommerens afslutning i år. Tidsfristen er nu overskredet, og derfor har Gerthasminde Beboer– og Grundejerforenings nye
formand Sonja Kærsgaard Nielsen og nye bestyrelsesmedlem Marianne Albeck samt Sharon Fisher for Byforeningen netop afholdt et møde
med Carsten K. Mortensen for at få afklaret den nuværende situationen og det fremtidige forløb.

Orientering fra By og Vand
Netværket By og Vand under Byforeningen holdt den 5. oktober det årlige møde med borgmester Peter Rahbæk Juel. Emner, der blev
drøftet: Havnen, Det Blå- Grønne, Trafik, Falen 20 og Gerthasminde. Desuden fremhævede man, at man gerne så et stærkere Arkitekturråd
med flere beføjelser og mere gennemslagskraft. Netværket vil gerne involveres som høringspart og inddrages i diverse
borgerinddragelsesinitiativer vedr. havnens udvikling. Den fremtidige trafikale sammenhængskraft blev drøftet, hvor prioritet til bløde
trafikanter i samspil med offentlig transport skal opnå balance med godstrafikken til byens virksomheder.
Fra borgmesteren lød ønsket om, at By og Vand gik aktivt ind i den kommende borgerinddragelse vedrørende havnens udvikling.
Borgmesteren understregede, at Odense er en havneby, og at der absolut ville blive taget hånd om ” Frems ” fortsatte eksistens og
udviklingsmuligheder. Borgmesteren berørte også Gammelsø området og kommende etablering af cykelstier på Gammelsø. Desuden
fremhævede han de grønne kvaliteter, beskrevet i Kommuneplanen.
Venlig hilsen
Byforening Odense
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