Hvordan styrker vi butikslivet i Ringe og Faaborg?
Referat af Arbejdsdag på Faaborg Fjord
Onsdag den 10. februar
Illustration af Faaborgs vartegn venligst udlånt af brandstuff.dk

Siden august har vi, arbejdsgruppen arbejdet med at styrke butikslivet i
Faaborg og Ringe – og deltaget i et kommunalt netværk ”Styrk Butikslivet”
som har været faciliteret af Cowi.
Vi har i samarbejde med bl.a Byforum Ringe og Shopping Faaborg arbejdet
med handleplaner for begge byer, det er disse handleplaner som er
omdrejningspunktet for arbejdsdagen.

Dagen begyndte med en kort præsentation af deltagerne, 31 fremmødte, alle med lyst til at styrke
butikslivet. En af deltagerne har arbejdet med at lave ”profilplakater”.
De første billeder se på http://sammenom.fmk.dk/projekter/sammenom/styrk-butikslivet/ og hvis I
har brug for bedre opløsning, så kontakt emma@byrejsen.dk – så hun kan dele via Dropbox.
Billederne er venligst udlånt af Cowi.

Arbejdsgrupperne
Efter præsentationen blev der dannet 4 arbejdsgrupper, som omtales nedenfor.
Og man er meget velkommen til både at deltage i flere grupper – eller deltage i gruppen – selvom
man ikke var med fra begyndelsen.

Vores Faaborg
Kontaktperson: Mads Holdgaard / R4 ApS <holdgaard@r4.
Næste møde bliver fredag d. 4. marts kl. 08.30 - 10.30, mødet afholdes på Hotel Faaborg
Fjord.
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Dagsorden mm – følger
Gruppen arbejdede bl.a med:
”Vores Faaborg”, Kan vi gøre Faaborg til - ”det fortrukne sted” Kreative torvedage mm.
Prioritering af indsatserne. Det er nogle af de emner der arbejdes videre med den 4/3.
Der afholdes generalforsamling i Shopping Faaborg d. 10. marts kl. 18.00, og her kunne der
måske være muligt med en kort præsentation.
Profilplakaterne præsenteres på
Soze den 23/2 kl. 15.30.Holdet
består af:
Leif Ganderup / Kimesbjerggard
Sofie Janerka / Soja Media
Hanne Mogensen / Brand Stuff
Charlotte Stiller / Hotel Faaborg
Fjord
Søren Andersen / EDC
Jørgen Krebs / Skoringen Faaborg,
Ringe
Mads Holdgaard / R4 ApS
Yderligere oplysninger hos Mads Holdgaard 50 70 03 32

Ringe i bevægelse
Kontaktperson: max.ravn@mail.dk 21797366
Max vender tilbage med mødeforslag, send en mail til Max – hvis du vil med i gruppen
Nu er det kun et spørgsmål om tid, før den første pop-up butik er klar ..
Ringe-gruppen er godt i gang og har et godt udgangspunkt i Ringe Byforum
Ringe-gruppen arbejder bl.a med folder som skal
fortælle om ”Det vi er stolte af, i FMK” – og et bonus
købskort.
Desuden arbejdes der aktivt på Biernes fest den 2-3/7
– hvor Ringe viser mulighederne som eventby, med
torv, sø og nyt hotel.
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Markedsføring/Events
Kontaktperson: Mads - VisitFaabprg 21797366 - mjars@fmk.dk 4572534484
Der var to arbejdsgrupper, en med events og en med markedsføring, som efterfølgende blev slået
sammen da begge grupper havde de samme udfordringer:
Hvad er vores DNA, og hvordan bliver vi stolte af det vi gør og får fortalt de mange gode initiativer.
Kan der være musik-studerende som øver i de tomme butikslokaler
Kan vi opdele vores events? - måske lidt som Vejle i lokale, nationale og internationale ..
Mads indkalder gruppen, når der en ansat en eventmager fra 1. marts.

De afsluttende guldkorn
Et Børnehotel, døgninstitution – kan det tiltrække
kommende borgere
Vi gør rent i fællesskab, vise at der er samskabelse
Nytænke Fynske Fristelser
Hvem vil være med til at stå I København – og
sælge FMK ?
Fokus på den gode tone, anerkende at vi i
fællesskab har det samme mål
Her kan man få det ..

Øvrige tiltag
Der er stor interesse for at arbejde videre med
mulighederne for en bymægler, evt. med inspiration
fra http://www.voresikast.dk/
Ambassadører, dem der fortæller om FMK og det dynamiske butiksliv .. Emma meldte sig som den
første ..

Næste møde
Vi besluttede i fællesskab – at mødes ca hver 6.uge her i begyndelsen – så vi holder energien.
Og næste møde er den onsdag den 30/3 kl. 8.30 – hvor vi mødes i Midtfynsfritidscenter http://www.midtfyns-fritidscenter.dk/
Vi begynder med fælles morgenmad – og et kort oplæg om ”hele Midtfyns mødessted” – Vi hører
nyt fra grupperne – og efterfølgende er det muligt at arbejde gruppevis ..

3

8.30 Fælles morgenmad og fortællingen om Hele Midtfyns Mødested .. nu med hotel
9.00 Kort nyt fra grupperne
10.00 Mulighed for at arbejde i grupperne
Vi vil forsøge at komme rundt og se de forskellige muligheder i byerne

Husk at dele de gode butiksoplevelser
Soja Media er allerede godt i gang ..
Og FMK har også en profil på LinkedIn nu .. –
#sammenom og #voresegn er også godt i gang – så
der er flere muligheder

Hvem er hvem
Arbejdsgruppen er følgende – kontakt os gerne for yderligere oplysninger.
Ringe
Navn
Jesper Scmidt Larsen
Formand for Ringe
Handelsstandsforening
Max Ravn
Formand for Byforum
Faaborg
Navn
Charlotte Stiller
Direktør Faaborg Fjord
Jørgen krebs
Skoringen, Faaborg og Ringe
FMK
Navn
Anne Møllegaard Mortensen
Formand for LPUudvalget
Jan Valbak-Andersen
Hanne Raunsmed
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mail
tojeksperten-ringe@mail.dk

Telefon
62624999

max.ravn@mail.dk

21797366

mail
cs@hotelfaaborgfjord.dk

Telefon
62611010
40253580

websko@websko.dk

mail
anmo@fmk.dk

Telefon
72534484

Jval1@fmk.dk
hanan@fmk.dk

72532080

Deltagere
Suzette Ascot
Sofie Janerka
Mai-Britt Jensen, FMK
Torsten Bo Jørgensen
Projektleder
Plan og Trafik
COWI
Emma Lorenzen(Cowi)
Mads Sletberg
Turistmanager
Bent Warncke
(Faaborg)

suzetteascot@gmail.com
sofie@sojamedia.dk
mabje@fmk.dk
tbjn@cowi.dk

20603313
28574733

emlo@cowi.dk
mjars@fmk.dk

41 76 46 24
4572534484

bew@fyens.dk

65455139
21492134

Hanne Mogensen
Katrine Wurtz Hansen og Ina Hjort
www.katrinewhansen.blogspot.com
Rene Vaaben Johansen
(Ringe)- afbud
Lars Lykkegaard

hanne@brandstuff.dk
katrine.wurtz@yahoo.dk

21 18 24 42
22760757

rvjo@faa.dk

65455152

larsogkarinLykkegaard@gmail.com

29806191

Søren Andersen

sa@edc.dk

63631035

Jens Jørgen Fjord Ørskov + Steffen

jjf@mark-storm.dk

29 91 78 99
62 62 22 77

Thomas Røddik Konradsen
#sammenom
#voresegn

thork@fmk.dk

Mikkel Leth
Mads Holdgaard
Arne Malmos
Alexander Nyegaard
Shopping Faaborg - afbud
Leif Ganderup
http://www.kimesbjerggaardvingaard.dk/27345771
Åse Nielsen
Afdelingsleder Byg, Arkitekt
afbud
Benny Henriksen

MLO@delta.dk
holdgaard@r4.dk
arne.malmos@5750.dk
Alexandra.nyegaard@mail.dk

Direct: +45 56 40 81 73
Mobile: +45 41 60 40 28
Phone: +45 56 40 00 00

61249354
50700332
62671836

leifganderup@gmail.com

aani@fmk.dk

72 53 21 28

behe@fmk.dk

Svend Aage Koch-Christensen

s.a.koch@christensen.mail.dk

Seline Try Abrahamsen

sabra@fmk.dk

Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild

bhjer@fmk.dk

Bo Andersen - afbud

BoandersenRinge@gmail.com

Ajourført 11.02.2016
Vi er godt i gang med at realisere masterplanen
Ringe i bevægelse
http://sammenom.fmk.dk/projekter/ringe-og-opland/jernstoeberigrunden/
http://sammenom.fmk.dk/projekter/ringe-og-opland/termini/
http://sammenom.fmk.dk/projekter/ringe-og-opland/renovering-af-biografen-i-ringe/
http://sammenom.fmk.dk/projekter/ringe-og-opland/kultur-zonen/
Faaborg i udvikling
http://sammenom.fmk.dk/projekter/faaborg-og-opland/slagterigrunden/
http://sammenom.fmk.dk/projekter/faaborg-og-opland/helios/
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http://sammenom.fmk.dk/projekter/faaborg-og-opland/forum-faaborg/
Events
http://sammenom.fmk.dk/projekter/sammenom/
Byfornyelse
http://www.fmk.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/skal-du-bygge-om-nyt-eller-til/byfornyelse/

Øvrige inspirations links
http://www.retailnews.dk/article/view/237470/godt_gang_i_planlovsspil?ref=newsletter#.VqdnAWeFO70
http://www.kulturregionfyn.dk/modstroem

http://www.mark-storm.dk/
http://www.visitfaaborg.dk/faaborg/visitfaaborg
http://detgulepakhus5600.dk/
http://www.voresegn.dk/
http://www.voresikast.dk/om-vores-ikast
http://mbbl.dk/sites/mbbl.dk/files/dokumenter/publikationer/inspiration_til_udvikling_af_danske_koebstaeder__eksempelsamling_07052015_-_spreads.pdf

Vi glæder os til at styrke Butikslivet i samarbejde med jer
#sammenom hilsen ”Arbejdsgruppen”

Første udkast til Aktivitetskalender – som laves i
samarbejde med Produktionsskolen, så de også
bliver en del af at styrke butikslivet.
Forslag: Nedsættelse af arbejdsgruppe som er med
til at udvælge aktiviteter – og planen er at
kalenderen bl.a. uddeles i sommerhus områderne
og måske hænger som plakat i butikkerne.
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