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Fynske Planlæggere findes også på Facebook!

Følg os på ”Fynske Planlæggere”, hvor vi bl.a. vil 

holde dig opdateret om de kommende 

arrangementer og vise billeder fra tidligere 

arrangementer, så du kan følge med, selv om du 

gik glip af arrangementet. 



ER DU VEJNØRD? SÅ KOM OG HØR OM DET DYNAMISKE RUDERANLÆG

Så kom og hør om, hvordan det er gået et år efter åbning af Europas første 
dynamiske ruderanlæg ved motorvejsafkørslen 52, Odense SV.

Det dynamiske ruderanlæg blev valgt som løsning på de fremkommelighedspro-
blemer, der i mange år har plaget trafikanterne i tilslutningsanlægget til Fynske 
Motorvej i Odense SV.

Et dynamisk ruderanlæg er en hel ny type trafikanlæg, og aktuelt er det det eneste 
anlæg af denne type i Europa. Vejdirektoratet har derfor fulgt anlægget nøje, og 
der er gennemført en række analyser af rejsetid, trafikantadfærd m.v. 

Så kom og hør om de spændende resultater som Annette Jørgensen og Ole 
Svendsen fra Vejdirektoratet vil fortælle om. De vil også fortælle om overvejelserne 
bag udformningen af anlægget og sætte tal på den forbedrede fremkommelighed.
Undervejs vil der blive serveret en sandwich og lidt drikkelse.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Alle (også evt. ledsagere) skal 
tilmeldes ida/event/330372 – se vejledning sidst i programmet.
Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Jacob på 
jacob.andreassen@mail.dk /  6165 0505

Læs mere på www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/TSA52/Sider/default.
aspx?cookie=false

GUIDET TUR PÅ DEN NYE OLUF BAGERS PLADS OG I DE NYE BYGNINGER

I samarbejde mellem Realdania By & Byg, Akademisk Arkitektforening Østif-
terne og Fynske Planlæggere aflægges der besøg på Oluf Bagers Plads med 
tilhørende bygninger. 

Realdanias spændende projekt ved Oluf Bagers Gaard er nu ved at nå sin afslut-
ning, og der kan opleves en smuk og spændende kobling mellem gammel og ny 
arkitektur, hvor både bygningsform, materialer og stoflighed er bearbejdet med 
hensyn til at skabe en harmonisk helhed.
 
Realdania har været fødselshjælper og aktør fra Thomas B. Thrige Gades spæ-
de start og frem til nu afsluttede projekter. Vi vil få en spændende orientering om 
Realdanias rolle med særlig  fokus på projektet omkring Oluf Bagers Plads ved 
arkitekt og projektleder Frants Frandsen.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Alle (også evt. ledsagere) skal 
tilmeldes via ida/event/330373 – se vejledning sidst i programmet.
Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Anders på 
anders@gymnastikhuset.net / 2774 1807.

Bemærk at Realdania By & Byg Klubben selv afholder et erhvervsarrangement 
om Oluf Bagers Plads den 7. marts med rundvisning og indlæg. Hvis du ikke at få 
plads til ovenstående arrangement, kan du læse mere om Realdania By & Bygs 
erhvervsarrangement her: 
www.realdaniabyogbygklubben.dk/arrangementer/dansk/arrangementer/oluf+ba-
gers+plads+-+fra+id%C3%A9+til+realitet/3990 

Tidspunkt:
Tirsdag den 19. februar
kl. 17.00 - ca. 19.00 

Mødested:
Teksnisk Landsforbund
Kronprinsensgade 19
5000 Odense C

Tilmelding senest
fredag den 15. februar

Begrænset deltagerantal
- princippet er først til mølle! 

Maks. 25 personer

Tidspunkt:
Fredag den 15. marts
kl. 14.00 - ca. 15.30

Mødested:
Oluf Bagers Plads
(gennem gården ved Nørre-
gade nr. 29)

Tilmelding senest
fredag den 8. marts

Begrænset deltagerantal
- princippet er først til mølle! 

Maks. 15 personer



LØBETUR TIL GARTNERBYEN, ”DIT BOLBRO” OG 
”NYT” NORDISK TEKSTIL

Vi løber forbi nogle af de større nye bykvarterer, der er igang med store 
fornyelser. Arkitekt Paw Gaadgaard fra Odense Kommune fortæller os mere 
omkring projekterne:

Gartnerbyen – fra GASA til stor ny bydel
Tæt på bymidten og alligevel i et roligt og historiemættet kvarter er Odenses nye 
bydel – Gartnerbyen – ved at blive etableret. I alt 140.000 m2 byggeri vil komme til 
at rumme butikker, pladser, cykelstier og grønne åndehuller. Og der er ikke langt til 
daginstitutioner, skoler, supermarkeder, by- og kulturliv og den kommende letbane. 
Gartnerbyen får moderne og bæredygtige lejeboliger, ejerlejligheder og townhou-
ses. Fra såvel kommunens som udviklers side er der stort fokus på at skabe en 
blandet og levende bydel med ophæng til resten af byen.

Dit Bolbro: Områdefornyelse i Bolbro
Fra 2017 til 2021 fornyer Odense Kommune sammen med beboere, foreninger, 
forretningsdrivende Bolbro til en endnu mere attraktiv og levende bydel for alle. 
Programmet for områdefornyelsen er udarbejdet i samarbejde med Bolbros bor-
gere og indeholder projekter for 30 millioner kroner. Vi ser på cirkuspladsen, der 
er det første sted, der er sket en forandring fra en hengemt, uinspirerende bagside 
af Bolbro til et aktivt parkrum for såvel Bolbros borgere som for resten af byens 
borgere.

Nordisk Tekstil
Efter Nordisk Fjer-skandalen blev virksomheden omdøbt til Nordisk Tekstil, men 
døde en stille død og har i en lang årrække ligget som et spøgelsesindustrikom-
pleks på Ruggårdsvej. I 2016 vedtog Odense Kommune en lokalplan, der skulle 
sikre nyt liv på den attraktivt beliggende ejendom tæt på byen og Åløkkeskoven. 
I alt cirka 120 boliger, kontor- og serviceerhverv samt en dagligvarebutik vil samlet 
udgøre et projekt til godt en kvart milliard kr. Området er ved at blive gjort klar til 
byggemodning og den gamle store hal står helt udhulet og skal om kort tid genop-
bygges til en ny anvendelse i en ny tid.

Løbeturen forventes at vare ca. 1,5 time. Det er en forudsætning, at du kan løbe 
ca. 12 km i almindeligt tempo med indlagte stop. Når det er sagt, så venter vi på 
den, som løber mindst stærkt.

Der vil blive serveret drikkelse og en sandwich efter løbet. Husk den rette påklæd-
ning. I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses turen.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Alle (også evt. ledsagere) skal 
tilmeldes via ida/event/330377 – se vejledning sidst i programmet.
Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Jacob på 
jacob.andreassen@mail.dk /  6165 0505

Tidspunkt:
Onsdag den 8. maj
kl. 16.00 - ca. 18.00

Mødested:
På parkeringspladsen foran 
Odense Stadion
Højstrupvej 7B
5200 Odense V

Tilmelding senest
tirsdag den 30. april

Begrænset deltagerantal
- princippet er først til mølle! 

Maks. 30 personer



DEN SYDFYNSKE ARENA PÅ GYMNASIKHØJSKOLEN I OLLERUP

Netop nu foregår en renovering og revitalisering af idrætshallen på Gymna-
stikhøjskoln i Ollerup med bl.a. støtte fra, A. P. Møller Fonden,i til etablering 
af en sydfynsk multiarena med plads til 3.000 siddende gæster - et projekt til 
over 100 millioner kroner.

Der udvides med ankomst, service- og depotfaciliteter samt mulighed for fleksibel 
anvendelse af arenarummet via mobile tribuner samt en gulvflade, der kan trans-
formeres til et gymnastik- og springmekka for skolens mange elever og udefra 
kommende kursister. 

Vi ser projektet umiddelbart efter indvidelsen og de afsluttende arbejder. Vi bliver 
guidet af forstander Uffe Strandby, der har været projektets dynamo fra den spæde 
start. Undervejs kommer vi også ind og ser den nyrenoverede svømmhal, der var 
Danmarks første.

Vi mødes på Gymnastikhøjskolens hovedtrappe kl. 16. Herefter går vi gennem den 
historiske bygningsakse og ind i arenakomplekset og svømmehallen. Vi slutter af 
med spisning sammen med skolens elever. 

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Alle (også evt. ledsagere) skal 
tilmeldes via ida/event/330375– se vejledning sidst i programmet.
Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Anders på 
anders@gymnastikhuset.net / 2774 1807.

Læs mere på www.ollerup.dk/om-ollerup/historie/kunst-og-arkitektur, hvor skolen 
har en lille PDF liggende om skolens kunst og arkitektur.

 
BYVANDRING I NYBORGS HISTORISKE BYKERNE

Hvordan går bevaring og udvikling hånd i hånd? Nyborg ønsker at komme 
på UNESCOs verdensarvsliste og sikre en positiv udvikling af byen. 

Med udgangspunkt i Nyborgs Kultuarvsmasterplan og kommunens udviklingsplan 
for bymidten tager vi på byvandring i Nyborgs midtby.

Arkitekt Peter Holm og Planlægger Mikkel Ibsen fra Nyborg kommune vil guide os 
gennem Nyborgs historiske gader. Her vil de fortælle, hvordan de i Nyborg vil un-
derstøtte en udvikling af bymidtens byrum og bygninger samtidig med at de sikrer 
og synliggører bevarende og forsvunde strukturer i  ’Danmarks Riges Hjerte.’
Vi slutter af med lidt mad og drikke. 

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Alle (også evt. ledsagere) skal 
tilmeldes via ida/event/330376 – se vejledning sidst i programmet.
Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Kirstine på 
kirstinetommerup@gmail.com / 2240 8812.

Læs mere på www.nyborg.dk/samletby

Tidspunkt:
Torsdag den 9. maj
kl. 16.00 - ca. 19.00

Mødested:
Ollerup Gymnastikhøjskole 
Svendborgvej 3
5762 Vester Skerninge

Tilmelding senest
onsdag den 1. maj

Begrænset deltagerantal 
- princippet er først til mølle! 

Maks. 30 personer

Tidspunkt:
Torsdag den 23. maj 
kl. 16.00 - ca. 18.30

Mødested:
Hjørnet af Torvet, Korsgade
og Nørregade
Nyborg

Tilmelding senest
fredag den 16. maj 2019

Begrænset deltagerantal 
- princippet er først til mølle! 

Maks. 20 personer



TILMELDING

Alle skal tilmelde sig arrangementer på IDA’s hjemmeside

Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til vores arrange-
menter kan ske via IDA’s arrangementsoversigt.

På www.IDA.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et 
arrangement. Alle, der er medlem af en af de seks foreninger som Fynske Plan-
læggere sammenslutter, kan oprette sig.

Herefter er du oprettet som bruger, og skal blot logge ind på siden med dit bruger-
navn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement,
som er angivet i vores program. 

Husk også at tilmelde evt. ledsager, da vi ofte bestræber os på at gøre det lidt hyg-
geligt med mad og drikke, og det derfor er nødvendigt at kende deltagerantallet.

Husk derfor også at melde fra igen på www.IDA.dk, hvis du skulle blive forhindret, 
så en anden kan få din plads.


