Ringe, 21. februar 2018

Pressemeddelelse

Arkitekter tegner bydel og bymidte med fokus på fællesskab i Årslev nær Odense
Faaborg-Midtfyn Kommune har netop sendt invitation til en række af landets førende arkitektfirmaer,
der skal deltage i konkurrencen om at skabe hhv. en ny og bæredygtig bydel og en moderne bymidte
i fremtidens forstad Årslev/Sdr. Nærå.
Den fynske by Årslev er kendetegnet ved stærke, inkluderende fællesskaber og naturområdet Tarup
Davinde i baghaven, og så ligger den med både tog, motorvej og cykelsti til Odense, der kan nås på bare
15-20 min. Det gør byen til et attraktivt bosætningssted for mennesker, der både vil storbyen og naturen.
”Årslev er et helt særligt sted at bo. De mennesker, der bor her, har på få år skabt et levende og urbant
mødested i byens nedlagte skofabrik, Polymeren, der i dag summer af liv fra morgen til aften. Arkitekterne
skal komme med bud på, hvordan en sådan perle og et eksempel på fantasi, fællesskaber og
bæredygtighed kan udkrystallisere sig i en moderne bymidte og bydel i det, vi betegner som fremtidens
forstad,” fortæller borgmester Hans Stavnsager (S) om baggrunden for, at kommunen nu investerer i
udviklingen af den lille by med den stærke identitet og fortsætter:
”Der er ikke mange byer i Danmark, der kan tilbyde et sted som Polymeren. Kombineret med de unikke
kvaliteter, der er ved at bo i en lille by tæt på naturen og nærheden til Odense – hvor campusområdet
vokser, og Supersygehuset og store internationale virksomheder er på vej – forventer vi, at flere i de
kommende år får lyst til at slå sig ned i Årslev.”
To arkitektkonkurrencer skydes i gang
Nogle af landets førende arkitektfirmaer skal nu komme med deres bud på, hvordan man kan skabe
henholdsvis en bydel, hvor fællesskab og bæredygtighed er i fokus og en samlet bymidte, der skal binde den
nye bydel, Årslev og nabobyen Sdr. Nærå sammen.
Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at udarbejde opgaven som to sideløbende konkurrencer. En om nyt
boligområde i Årslev/Sdr.Nærå og en om bymidten i Årslev/Sdr.Nærå. De valgte arkitekter er:
Konkurrencen ”Bymidten i Årslev/Sdr. Nærå”.






ADEPT sammen med BOGL Landskab og NIRAS ingeniører
Vandkunsten sammen med Bactocon, Trafikplan og DEM & Esbensen
Holscher Nordberg sammen med STED Landskab, Urban Creators, Fjerring Ingeniører
Arkitema sammen med Arkitema Landskab, MOE, Circular Transition og Hanne Wittorf Tanvig
Lendager Arkitekter sammen med Everyday (stedspecifik byudvikling) og MASU Planning

Konkurrencen ”Nyt Boligområde i Årslev/Sdr. Nærå”.






Vandkunsten sammen med Bactocon, Raw Mobility og DEM & Esbensen
Arkitema sammen med Arkitema Landskab, MOE, Circular Transition og SLOW
Lendager Arkitekter sammen med Everyday (udvikling og strategi) og MASU Planning
JAJA Architects sammen med EKJ ingeniører og Out of Office (landskab, cirkulær økonomi og
fællesskaber)
Holscher Nordberg sammen med STED Landskab, Urban Creators, Fjerring Ingeniører og ingeniør
Birgit Paludan (klima)

Frem mod de endelige forslag
De udvalgte konkurrencedeltagere får nu godt et par måneder til at udarbejde deres forslag, som vil være
anonyme under juryens bedømmelse i maj 2018. Fra den 28. maj til den 8. juni udstilles alle fem forslag i de
to konkurrencer.

Juryen afslører på det tidspunkt de to forslag fra hver konkurrence, der går videre til fase 2. Inden fase 2 går
i gang inviteres borgerne til dialogmøde og workshop, der skal komme med input til det videre arbejde.
Borgerne har forud for de to konkurrencer skydes i gang givet deres input, der indgår som
inspirationsmateriale til arkitekterne.
De endelige vindere offentliggøres den 31. oktober 2018.
Vedhæftet er de to konkurrenceprogrammer.
FAKTA
1200 tilflyttere til Fremtidens Forstad
Fremtidens Forstad Årslev/Sdr. Nærå er et af Faaborg-Midtfyn Kommunes signaturprojekter. Forventningen
er, at 1200 nye borgere vil bosætte sig i den grønne og fællesskabsorienterede forstad til Odense.
Kommunalbestyrelsen har med budget 2018 afsat 5,9 mio. kr. til Fremtidens Forstad. Investeringer, der
forventes at fortsætte i de kommende år.
Polymeren: Et unikt og levende mødested
Det er ti år siden, at de sidste skosåler blev produceret i Årslev. For tre år siden indgik politikerne i FaaborgMidtfyn Kommune en aftale med den gamle ejer, og den 1. juni 2015 overtog kommunen nøglerne til den
gamle skosålefabrik. Politikernes vision var at kickstarte den planlagte byudvikling i Årslev gennem
midlertidige aktiviteter på Polymeren. Borgerne i Årslev greb chancen, da de fik den, og har skabt et levende
og urbant mødested for alle aldre i byens nedlagte fabrik. 2 ½ år senere har et væld af aktiviteter fundet vej
til de gamle fabrikshaller.

Yderligere oplysninger, kontakt
Borgmester Hans Stavnsager, mobil 72 53 17 14
Chefkonsulent byudvikling Birgit Sønderskov Weber, mobil 72 53 20 78 (udvikling af bydel)
Byplanlægger Trine Hedegård Jensen, mobil 72 53 20 81 (udvikling af bymidte)
For tekniske spørgsmål til konkurrencen, kontakt arkitekt Flemming Deichmann, mobil 20 92 66 99

