Invitation til netværksmøde: Funktionstømning af bykernen d. 11/4 2019 i Assens
I mange byer mister bykernen lidt efter lidt sine funktioner. De centrale indkøbsgaders detailhandel er under pres, og
flere offentlige bygninger er blevet til overs. Så hvordan bevarer vi kulturarven? Hvad sker der med de tomme
bygninger? Og kan kulturarven spille en positiv rolle i udviklingen af bykernen?
Sted: Assens (Café Plums gård og ægpakkeriet)
Tid: Torsdag d. 11. april 2019 kl. 10 – 16
Program
Kl. 09.30

Ankomst med kaffe og morgenbrød

Kl. 10.00

Velkomst v/ Anders Dam, planlægger, Assens Kommune og Rie Søgaard, netværksleder

Kl. 10.15

Erfaringer fra Assens v/ Assens Kommune
Assens Kommune fortæller om udviklingen af Assens by – indtil nu og planerne for fremtiden. Vi hører
om uudnyttede potentialer på havnen, etableringen af en kulturakse som positiv udvikling for bymidten
og hvordan kommunen arbejder med at bevare kulturarven og genanvende de historiske bygninger.

Kl. 10.45

Indblik i Købstadsforummet v/ Marc Roar Hintze. formand for Assens Købstad Forening
Marc Hintze fortæller om, hvordan byens Købstadsforening er startet, hvordan de har en positiv
indflydelse på udviklingen af byen og hvad deres arbejde består af.

Kl. 11.15

Når kunst er med til at løfte bymidten v/ Cai Ulrich von Platen, kunstner
Skærbæk har lavet en kunststrategi, hvor kunst er med til at fremme en positiv udvikling og liv i byen. De
har bl.a. lavet udstillinger i de tomme butikslokaler, og brugt kunst til at vise vejen frem for at få gjort
byens midte endnu mere attraktiv.

Kl. 11.45

Frokost
.
Fælles byvandring v/ Ingrid Vatne, museumsinspektør v. Museum Vestfyn, Anders Dam, planlægger,
Assens Kommune og Lasse Tajmer, chef hos Tobaksgården.

Kl. 12.30
Kl. 13.45

Samarbejdet mellem det kommercielle og kulturarven v/ Britt Steffensen Nielsen, strategichef v.
Ribe Byferie Resort
Vi hører om, hvordan man i Ribe har brugt kulturarven til at tiltrække mennesker og turister til byen. Via
et samarbejde mellem erhverv og museum er der skabt grobund for at udnytte bygningsarven – på
bygningsarvens vilkår.

Kl. 14.15

Polymeren i Årslev v/ Trine Hedegaard Jensen, projektleder for Polymeren
Trine fortæller om den gamle fabrik, som i dag fungerer som en kulturel legeplads, hvor der er plads til at
kultur- og foreningsliv kan spire. Der er højt til loftet og albuerum, og Polymeren huser derfor alverdens
former for aktiviteter. Polymeren ses som et vartegn på kommunens stærke sammenhold og en
fastholdelse af byens historie og kulturarv.

Kl. 14.45

Workshop og opsamling på dagen v/ Anders Dam, planlægger, Assens Kommune og Rie Søgaard,
netværksleder

Kl. 15.45

Afrunding og tak for i dag

Vi håber, at se rigtig mange kommunale planlæggere, byggesagsbehandlere og museumsfolk til netværksmødet. Brug
denne anledning til at invitere relevante kollegaer og samarbejdspartnere fra de lokale museer.
Tilmelding senest onsdag d. 3/4 2019 til Rikke Aaskov på rikke@b-a-r-k.dk
Læs mere om kommunenetværket på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: https://slks.dk/kommuner-planarkitektur/kommunenetvaerk-bygningskulturen-i-planlaegningen/

