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Kom til borgermøde om forslag til  
lokalplan 647 
Svendborg Kommune inviterer til borgermøde  
den 16. december 2019 kl. 19.00 til ca. 20.30. 

Mødet bliver holdt i Byrådssalen på Svendborg Rådhus, 
Ramsherred 5, 2. sal og det er ikke nødvendigt med tilmelding.  

Forslaget til lokalplan vedrører planlægningen for Det ny 
SIMAC og den del af klima- og byrumsprojektet ”Den Blå 
Kant”, der ligger i projektområdet.  

Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for at opføre 
projekt Det ny SIMAC og serviceerhverv i området.  

Derudover skal lokalplanen sikre offentlig adgang til og langs 
med havnekajen, samt mulighed for at etablere et udløb for 
den i dag rørlagte Kobberbæk, hvis den bliver åbnet.  

Læs mere om arrangementet og download lokalplanen. Der er 
frist for høringssvar den 2. januar 2020. 

https://www.svendborg.dk/nyheder/simac-og-nordre-kaj 

 

Fere fonde støtter Det ny SIMAC 
Siden sidste nyhedsbrev i september, har yderligere to fonde meldt deres støtte til projektet.  
Det drejer sig om: 
 

 

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, der vil være en aktiv medspiller i en nytænkende udvikling af 
Sydfyn og blandt andet støtter projekter inden for energi- og miljøområdet.  

 

 

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond, der støtter almene formål inden for Sydfynske A/S geografiske 
område og navnlig med vægt på det maritime erhverv i bred forstand.  

 



 

 

Bliv donor eller sponsor for Det ny SIMAC 
Målet er at forankre de høje ambitioner for det ny SIMAC i en bred partnerkreds af fonde, maritime 
virksomheder og udstyrsleverandører. Der er både mulighed for at bidrage med donationer og sponsorater 
til selve bygningen og til indretningen af den.  

Det drejer sig konkret om fx simulatorer, maskiner og udstyr til 
laboratorier og værksteder samt møbler og faciliteter i auditorier og Open 
Learning Centre.  

SIMAC samarbejder med Susanne Linnet Aagaard om fundraising. Hun 
koordinerer ansøgninger og kontakten til fonde og virksomheder. Du er 
altid velkommen til at kontakte Susanne og få yderligere information på 
tlf. +45 2162 6818 eller mail: funding@simac.dk 
 
 
 

 

SMUC fonden 
Byggeprojektet er forankret i en privat erhvervsdrivende fond: Fonden Svendborg Maritime 
Uddannelsescenter (SMUC Fonden eller blot SMUC). Fonden er stiftet med henblik på at eje, udvikle og 
bygge Det ny SIMAC samt drive grund og bygninger i samarbejde med SIMAC. Grunden til byggeprojektet 
bliver købt af Svendborg Kommune, som derudover ikke har noget med finansieringen af projektet at gøre. 

 
SMUC Fonden 
Graaesvej 27 
DK 5700 Svendborg 
www.smuc.dk 


