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Mads Kjær
Stifter af MyC4
Bestyrelsesformand i Kjaer Group A/S

I MyC4 udnytter vi internettet som platform til at bringe
penge, mennesker og viden sammen omkring bæredygtige
forretninger i Afrika. Cittaslow handler også om at tænke
stort og kreativt og bruge teknologiens muligheder til at
udnytte de lokale potentialer. Svendborg har eksempelvis
en fantastisk historie – og fremtid – i de blå erhverv.

Cittaslow er udvikling
med udsyn og omtanke
Svendborg Kommune satser stærkt på
at udnytte byens og egnens muligheder
og udvikle området i kontrast til hurtige
løsninger og storproduktion.

Cittaslow er frihed i livsstil. Frodighed i
naturen. Fremdrift i erhvervslivet.
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Kort og godt om Cittaslow
• »Citta« betyder by på italiensk, og »slow« er inspireret af slowfood-bevægelsen,
som gør op med fastfood-kulturen

• Ideen opstod i Italien i 1999, og i dag har Cittaslow-bevægelsen spredt sig til
Australien, Belgien, Danmark, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Spanien,
Syd Korea, Storbritannien, Sverige og Tyskland. Svendborg er den første danske
by i Cittaslow-organisationen

• Cittaslow Svendborg fokuserer på det maritime, det sunde og det kreative liv
• Cittaslow opererer med livskvalitet inden for miljø, infrastruktur, byrum,
lokale produkter, gæstfrihed og engagement

• Foreningen Kulinarisk Sydfyn holder af den gode smag, værner om råvarernes
kvalitet og satser på lokale produkter – i tråd med Cittaslow-tanken

• Byudviklingsprojektet Tankefuld bliver en moderne Cittaslow, hvor rammerne
for det gode liv tilgodeses

• Andre projekter kunne for eksempel være et kulinarisk center, udvikling
af bæredygtige erhverv og kulturudveksling
Skynd dig langsomt ind på www.cittaslow-svendborg.dk og opdag mere
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Målet er at tænke stort i det små. Midlet
– at gøre det, vi er bedst til. Satse på
iværksættere og mindre produktioner.
Dyrke vores fede jorde. Værne om vores
smukke natur og bymiljøer og være gode
værter for alle, der gæster os.

Vi skal leve livet i respekt for fremtidige
generationer. Kigge ud over havet mod
resten af verden. Hente inspiration og
viden til at fastholde og udvikle basis for
det gode liv.

Svendborg – Danmarks første Cittaslow
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Mette Marie Stender

Kreativ direktør i Hoved & Hale
Bestyrelsesmedlem i det kreative netværk Ge9

Sydfyn er kontrasten til storbyens
opskruede tempo. Jeg nyder at have
tid til at gå morgentur i skoven og
fremstille mine egne fårepølser.
Her er en nærhed til tingene og en
intimitet mellem mennesker, som jeg
oplever stærkt autentisk, uden at det
bliver sentimentalt og romantisk.

Det gode liv begynder, hvor motorvejen
ender. Her ligger Svendborg. En by i
bevægelse. Et åndehul, hvor afstanden
mellem arbejdsliv og fritidsliv er kort.

Svendborg er fremme med følehornene, når
det gælder bæredygtig udvikling.

I marts 2008 blev Svendborg medlem af
det internationale netværk Cittaslow. Ikke
fordi tiden snegler sig af sted. Tværtimod.

I en Cittaslow vægter vi menneskelighed,
balance og omtanke.
Vi bruger teknologien kreativt til at løse
fremtidens udfordringer med respekt for
lokale særpræg, traditioner og historie.

Tid til det hele…
En Cittaslow skaber rammerne for det
gode liv. For borgere og for besøgende.
Indholdet skaber du selv.

Når du har store visioner, tager nye initiativer,
involverer dig i områdets fremtid.
Så er det Cittaslow.

Når du arbejder med eftertanke, nyder en
øl med naboen, sejler en tur på sundet,
motionerer i skoven eller smiler til byens
gæster. Så er det Cittaslow.

Hver Cittaslow har sine ildsjæle. Svendborg
har mange. Med engagement og idérigdom
sørger de for, at der sker noget i byen, i
børnenes skole, på plejehjemmet, i firmaet
og i familien.

Du kan også være med. Hent inspiration på www.cittaslow-svendborg.dk

Glimt af det gode liv
Gå på opdagelse og snus til livet i byens cafeer, teatre,
gallerier og omegnens naturskønne og historiske steder
1. P
 akhusbutikken i Maritimt Center på havnen – lokale
produkter og kunsthåndværk i en stemning af sejl og reb
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Pakhusbutikken i Maritimt Center

2. S alig Simons Gård i Brogade – én af byens kulinariske
fristelser samt åbent kunsthåndværker værksted
3. Harmonien i Møllergade – kulturhus og koncertsted
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4. N
 aturlegeplads i Dronningemaen
– kreative udfordringer til de mindste
5. Eventyrsti på Broholm Gods – med hvileskov og kærlighedspark

3

Salig Simons Gård
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6. Monnet på Sydtåsinge – rigt fugleliv på strandengen
7. S
 yltemade Ådal – Øhavsstien fra det gamle fiskerleje
ved Ballen til landsbymiljøet ved Krovej i Vester Skerninge
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8. Lundeborg Havn – det gamle fiskerleje med lystbådehavn
og Team Danmark Elitecenter

Naturlegeplads

9. Ø
 rkild Voldsted ved Nyborgvej – et godt madpakkested
med en fantastisk udsigt over byen
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Øhavsstien – Syltemade Ådal

10. S ct. Jørgens Kirke på Brydegårdsvej – en blågrøn oase under
højbroens elegante spænd over Sundet

