Ringe, den 3. februar 2017
Pressemeddelelse

Områdefornyelse i Brobyerne skabes sammen med borgerne
Borgerne i Nr. Broby og Brobyværk skal med i maskinrummet, når der skal udarbejdes en
plan for, hvordan de to byer skal fornyes de kommende år. Sammen skal vi i foråret
afdække, hvilke projekter der skal realiseres i forbindelse med den knap 6 mio. kr. store
områdefornyelse.
Borgerne i Nr. Broby og Brobyværk skal være med til at skabe områdefornyelse. Startskuddet er to
lokale workshops, hvor de, sammen med os, skal udvikle ideer og give input til konkrete projekter i
byerne. De to workshops finder sted:
Lørdag den 25. feb. I Nr. Broby i hallen fra 10-12 og søndag den 5. marts i hallen i Brobyværk fra
10-12. Begge workshops foregår som byvandringer, hvor bl.a. vi udpeger de naturlige mødesteder
i byerne, der kan forbedres og forskønnes.
Også børn og unge i Nr. Broby og Brobyværk bliver hørt i forbindelse med projektet, når By, Land
og Kultur til marts rykker ud og besøger Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole, Pontoppidanskolen samt
Broby Friskole for at få idéer til projekter. Alle idéerne skal munde ud i en række projektforslag, der
udstilles og drøftes blandt alle interesserede i de to byer inden den endelige plan skitseres.
Arbejdet med områdefornyelsen skal foregå i tæt samarbejde med det lokale foreningsliv: ”Jeg ser
frem til - og kan næsten ikke vente med - at komme i gang og få borgerne i Nr. Broby og
Brobyværk involveret i nogle spændende projekter. Begge byer har jo en attraktiv beliggenhed i
forstadsbåndet, og vi ønsker at fastholde og øge tilflytningen til området. Projektet vil også støtte
klyngesamarbejdet mellem byerne”, fortæller Anders Sørensen, formand for lokalrådet i Nr. Broby.
Hele processen understøtter generelt, at vi sammen skaber et endnu mere attraktivt lokalsamfund
for både nuværende samt kommende borgere. Noget, der ligger især formanden for Teknik- og
Miljøudvalget, Søren Kristensen, på sinde: ”Jeg ser områdefornyelsen som en unik mulighed for
samskabende udvikling, der også kan være med til at bygge bro mellem de to byer og danne nye
fællesskaber på tværs”.
Program skal give grønt lys til projekter
Det er allerede nu besluttet, at det bliver konsulentvirksomhederne Urban Goods og Gustin
Landskab, der sammen med borgerne og Faaborg-Midtfyn Kommune skal udarbejde et såkaldt
områdefornyelsesprogram. Programmet kommer til at bestå af de projekter, der skal gå videre i
processen samt en tidsplan. Projekterne kan være alt fra opgradering af byrum, vejarealer, grønne
arealer, understøttelse af klimatilpasningsprojekter samt sociale eller kulturelle arrangementer.
Planen er, at områdefornyelsesprogrammet – efter godkendelse af kommunalbestyrelsen – skal
indsendes til Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen. Tilbage i april 2016 gav styrelsen nemlig tilsagn om
2 mio. kr. til fornyelse af områder i Nr. Broby og Brobyværk. Med kommunens bidrag vil der være
ca. 5,7 mio. kr. til konkrete projekter i området. Endvidere er der tildelt midler til en ny cykelsti, der
skal forbinde de to byer.

Hvis styrelsen også godkender områdefornyelsesprogrammet, forventer vi, at udførelsen af
projekterne kan påbegyndes ultimo 2017 - primo 2018, og vil vare ca. 4-5 år.
Man kan følge projektet, læse mere om de to workshops samt tilmelde sig på:
www.sammenom.fmk.dk/brobyerne
Kontaktpersoner:
• Formand for Teknik- og miljøudvalget Søren Kristensen på 7253 1688 eller skr@fmk.dk
• Projektleder Kirstine M. Tommerup på 7253 2029 eller mail ktomm@fmk.dk

