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FORORD
I februar 2011 blev Svindinges første udviklingsplan udgivet. 
Planen var udtryk for borgernes visioner og ønsker om, hvordan 
Svindinge i de kommende år kunne forbedres og forskønnes, så 
interessen for landsbyen kunne øges med nye tilflyttere og mere 
liv i lokalområdet.
Indholdet i planen blev fastlagt på baggrund af et borgermøde i 
Svindinge den 8. maj 2010 med efterfølgende gruppearbejder, og 
med deltagelse af en stor del af landsbyens beboere.
Planen var en opfølgning på Nyborg Byråds ønske om at styrke 
bosætningen i kommunens landsbyer, ved at skabe mulighed for 
udvikling og vækst i samarbejde med lokalbefolkningen.
Efter en høring blandt Nyborg Kommunes landsbyråd har Teknik- 
og miljøudvalget besluttet at gennemføre et nyt forløb med ud-
arbejdelse af landsbyplaner for alle kommunens landsbyer, der er 
interesserede.
Dette forløb blev igangsat i maj 2018.
I Svindinge er der afholdt borgermøde den 20. august 2018 og i 
forbindelse med indbydelsen til beboermødet samtidig udsendt 
spørgeskema til samtlige husstande. På denne baggrund  udar-
bejdes en revideret udviklingsplan med udgangspunkt i planen 
fra 2011.
Udviklingsplanen er beboernes plan, og den kan bruges som ud-
gangspunkt for landsbyrådets arbejde samt fortælle udadtil om 
landsbyens planer og ønsker.

Svindinge Landsbyråd, november 2018
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VISION
Svindinge er en levende landsby, hvor børnefamilier og ældre kan udfolde 
sig og bo i naturskønne omgivelser.

Svindinge har alle servicetilbud til børnefamilier og et rigt foreningsliv.
Der er offentlig transport til Odense, Svendborg og Nyborg.

Svindinge er en landsby, hvor sammenhold og fællesskab vægtes højt.
Svindinge er en del af en 1000-årig historie, hvor landsbyen og godset 
Glorup er tæt sammenknyttet.

• en landsby der rummer levende og attraktive bomiljøer

• en landsby med en mangfoldig befolkning

• en landsby med en skole, vuggestue, børnehave og børnepasning

• en landsby med et trygt miljø

• en landsby med offentlige transportmidler

• en landsby med godt sammenhold

• en landsby med rekreative muligheder

• en landsby med mulighed for kulturelle oplevelser

• en landsby med sans for de historiske værdier

• en landsby med moderne kommunikationsmidler

• en landsby der åbner sig mod verden

Succeskriterier for Svindinges visionplan:
.......at det lykkes at fastholde Svindinge, som et attraktivt bosætningsom-
råde med gode muligheder for oplevelser - såvel i landsbyen som i den 
omgivende natur - for alle aldersgrupper

LAD TUSIND BLOMSTER BLOMSTRE
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KARAKTERISTIK AF SVINDINGE
Landsbyens oprindelse og historie

Svindinge by ligger på en forhøjning i landskabet, og er omgrænset af lavninger. Svindinge Kirke ligger på det 
højeste punkt og virker markant og imponerende set fra det omgivende landskab. Især fra herregården Glorup ses 
kirketårnet tydeligt. Kirken og den lange lige vej fra Glorup er med til at markere den tidligere så tætte forbindelse 
mellem landsby og hovedgård, som på mange måder er en del af den samme fortælling - en fortælling, der er med 
til at gøre historien om Svindinge særlig interessant.

Svindinge er omtalt første gang i 1376 under formen ”Swinninge”, der betyder afbrændt område. Endelsen ”-inge” 
indikerer, at navnet er fra før vikingetiden - sandsynligvis fra jernalderen. Anlæggelsen af byen på dens nuværende 
placering er formodentlig sket omkring overgangen mellem vikingetiden og middelalderen.
Svindinge er en såkaldt ”adelby”, hvilket vil sige, at den ikke er anlagt ved udflytning af gårde fra landsbyen. Svin-
dinge er også en ”uregelmæssig vejforteby”, hvor bebyggelsen orienterer sig mod en såkaldt vejforte – en åben 
plads. Byens gårde ligger meget tæt og uregelmæssigt samlet omkring den nord-syd-gående vejforte og dens 
udgreninger. Kirken ligger på vestsiden af vejforten midt i byen, mens husene ligger spredt langs vejene i byen.
I Svindinge har der overvejende været agerbrug, om end der også forekommer små spredte engområder og skov 
mod nordvest og sydvest.

I løbet af 1500-tallet samledes byen under Glorup Gods, der flere gange udvidede hovedgårdsmarkerne på lands-
byens bekostning, nedrev og flyttede kirken samt egaliserede landsbyen. 
Svindinge blev ”udskiftet” i 1770 og 1805. I alt er ca. 30 gårde flyttet ud fra landsbyen - både syd og nord for byen. 
”Hullerne” i landsbybebyggelsen er efterhånden udfyldt med små huse og forretninger langs hovedgaden.
Dette giver bebyggelsen et noget uensartet præg, der dog er meget karakteristisk for udviklingen i mange af lan-
dets landsbyer fra 1800-tallets slutning og frem.

I Svindinge sogn fødtes i 1815 lægprædikanten Niels Johansen, i 1844 zoologen Georg Winther og i 1852 plovfabri-
kanten A. Jakobsen.
H.C. Andersen kom ofte hos doktor Winther og hans familie.
Omkring år 1900 omtales byens således: ”Svindinge, ved landevejen, med kirke, præstegård, skole, forskole, Stiftel-
se ved vejen til Glorup (opført 1852 af Grev Moltke-Huitfeldt for 6 personer eller familier, fortrinsvis fra Stamhuset 
Moltkenborg), forsamlingshus (opført 1893 ved samme vej) mejeri, købmandsforretninger, lægebolig og telefon-
station.
I Svindinge fandtes der en skole allerede fra omkring år 1631.
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Mødet med byen

Svindinge er et aktivt landsbymiljø, der er beliggende i et smukt landskab med bølgende marker. 
Svindinge er en typisk fynsk landsby, præget af en lang historie under Glorup gods. Landsbyen rummer skole, vug-
gestue, børnehave, forsamlingshus og kirke, mens der ikke længere er dagligvarebutikker i byen.

Ved ankomsten til området omkring kirken mødes man af det flotte gadekær, der blev renoveret i 1990-erne. Over-
for gadekæret ligger den fredede ejendom ”Glorups Stiftelse”, der fra opførelsen omkring 1850 var tiltænkt gamle, 
der havde tjent på Glorup. I dag er bygningen udlejet som lejligheder og desværre meget dårligt vedligeholdt.
Kirken er beliggende i samme miljø ved gadekæret og er en renæssancekirke med et tårn, der prydes af kobberspir.
På landevejen fra Glorup møder man endnu et eksempel på godsets indflydelse på Svindinge - skolen, der blev 
oprettet i landsbyens centrum ved kirken i 1846. Huset er i dag gult og rummer børnehaveklasse og skoleklasse. 
Endvidere er der i nærheden etableret naturlegeplads og boldbane.

Det sidste område, der er byudviklet, er området ved Højvænget, der er udbygget med parcelhuse i 1960-erne og 
fremefter.

I år 2000 blev Svindinge af Landsbyerne i Danmark, udpeget som ”Årets Landsby”. Det synlige bevis herpå kan ses 
ved gadekæret, hvor der er opstillet en sten til minde om begivenheden.
En anden markant bygning i byen er forsamlingshuset, der benyttes flittigt af lokalsamfundet til fester og diverse 
aktiviteter, i forbindelse med byens mangfoldige foreningsliv.

Fakta om Svindinge:

Indbyggere: i Svindinge sogn: 545  
(pr. 1. januar 2018)

Børn i skolen: 126 (oktober 2018)

Børn i Villa Villakulla:  45 børn (ok-
tober 2018)

Antal foreninger: 10
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LANDSBYEN SVINDINGE I DAG
Livet i landsbyen har flere omdrejningspunkter – friskolen og børnehuset,  
forsamlingshuset, kirken og foreningslivet.

Landsbyen er kendetegnet ved et godt sammenhold og stor aktivitet i løbet 
af året. – alt sammen på frivillig basis. 

Landsbyens mange foreninger afholder diverse arrangementer hen over 
året, som alle beboere i lokalområdet har mulighed for at deltage i f.x. 

- fællesspisninger og julefrokost i forsamlingshuset, 
- musical i friskolen eller hygge på friskolens julebazar
- adventsgudstjeneste med luciaoptog i kirken samt efterfølgende kaffe og 
hygge i forsamlingshuset.
- børnenes juletræ i forsamlingshuset
- gymnastik og badminton i friskolens gymnastiksal
- Loppeladen
- Sankt Hansfest
- Arbejdsdage i Svindinge Byhave eller høstmarked i Byhaven
og meget mere.

Udfordringer
Det gode sammenhold udfordres i dag af vanskeligheder ved at tiltrække 
de unge til at tage over efter de ældre. 
Forskellige foreningsposter kan måske opdeles så arbejdet bliver mindre. 
De ”faste” foreningsfællesskaber kan  måske suppleres med nye og alterna-
tive fællesskaber.
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BOSÆTNING
Boliger og byudvikling
Svindinge er beliggende i et naturskønt område af Fyn, og med relativt kort 
afstand til Nyborg, Svendborg og Odense. Svindinge er derfor et attraktivt 
sted for bosætning, hvis ønsket er at bo på landet i en landsby, hvor sam-
menhold og fællesskab vægtes højt.
I Svindinge er der mulighed for at bygge nyt på parcelhusgrunde, eller på 
jordbrugsparceller, hvor der er mulighed for at have mindre dyrehold.

Parcelhusgrunde - Højvænget
Højvænget er beliggende i udkanten af Svindinge i forlængelse af et etable-
ret parcelhuskvarter fra 1960-erne. I den vedtagne lokalplan gives mulighed 
for udstykning af yderligere 8 parcelhusgrunde.

Jordbrugsparceller - Huslodderne
Langs Huslodderne i den nordlige del af Svindinge, er der lokalplanlagt et 
område med mulighed for at etablere mindre ”hobbylandbrug” - evt. med 
mindre dyrehold. Området kan udstykkes i op til 7 parceller med en størrel-
se på på op til 1 ha. Der kan opføres udhuse/stalde i tilknytning til boligen, 
og udearealer kan anvendes som græsningsareal til et ikke erhvervsmæs-
sigt husdyrhold.

Indpasning af nye boliger i Svindinge
Enkelte steder i landsbyen er der også mulighed for at indpasse nye boliger 
som såkaldt ”huludfyldning”, hvor ny bebyggelse tilpasses landsbymiljøet. 
Herudover kan der fx etableres bofællesskaber i nedlagte landbrugsbyg-
ninger i tilknytning til landsbyen.

Landsbyrådet vil arbejde for:

- sideordnet med kommunens oplysninger på hjemmeside m.v. at sætte 
gang i grundsalg og byggeri i lokalområdet  f.x. ved markedsføring på socia-
le medier, ved omtale af naturværdier og  hurtigt fibernet m.v.
- at arbejde for alternativt byggeri og  f.x. vedvarende energiformer i lokal-
området - fx solvarme, jordvarme og biogasanlæg,
- at eksisterende nedlagte landbrugsbygninger i området genanvendes til 
fx småerhverv, bofællesskaber eller ferieboliger,
- at ”faldefærdige” huse fjernes eventuelt med hjælp til at søge nedrivnings-
støtte.
- bevarelse af den fredede bygning Stiftelsen, der er i dårlig stand.
- lokal ”landsbyforskønnelse” af huse og haver 
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TRAFIK OG TRANSPORT
Trafiksikkerhed
Trafikken gennem Svindinge er præget af, at byen ligger langs hovedfærd-
selsåren - Svendborgvej, på landevejen Odense - Svendborg via Ørbæk. 
Tilkørslen både nordfra og sydfra er lange lige strækninger, hvilket gør, at 
bilisterne ofte kører hurtigt, når de kommer ind i landsbyen. Svendborgvejs 
forløb gennem byen er snoet og uoverskuelig flere steder, hvilket kan give 
problemer for bløde trafikanter at færdes på hovedgaden.

I 2010 blev etableret 6 ”bump” gennem byen hvilket har nedsat  hastighe-
den en del igennem landsbyen.  For også at dæmpe hastigheden umiddel-
bart ved byportene arbejdes for at etablere en 60-kilometer-zone før lands-
byen både mod syd og nord.

Yderligere er etableret stisystem fra Huslodderne til Højvænget og fra Lam-
drupvejen til Svindinge Friskole og Børnehus for at bløde trafikanter ikke 
behøver at benytte Svendborgvejen gennem landsbyen. Stierne er anlagt 
på privat grund, som velvilligt er stillet til rådighed af lodsejerne.

P-pladser ved forsamlingshuset
Parkeringspladserne ved forsamlingshuset er primært beliggende foran 
huset og langs med Glorupvej, hvor bilerne skal bakke/vende på Glorupvej. 
For at bedre trafikforholdene er det ønskeligt at etablere flere p-pladser nær 
forsamlingshuset.
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Offentlig transport
Fra landsbyen er der mulighed for offentlig transport i dagtimerne til 
Svendborg, Odense og Nyborg via Ørbæk. Der er etableret telebusordning 
fra Svindinge til Rosengårdcentret i Odense via rute 162. Telebusordnin-
gen kan benyttes i aftentimerne og i weekends og transport skal bestilles 
mindst 2 timer før afgang. 

Yderligere kan Nyborg Kommunes teletaxaordning benyttes. 

Samkørsel
Landsbyen Svindinge er tilknyttet app´en MinLandsby, hvor et af menu-
punkterne er ”Landsbylift”, der er med til at skabe nye transportmuligheder 
til og fra landsbyen.

Landsbyrådet vil arbejde for:

- Etablering af en  60- kilometerzone før byportene.

- at adskillelse mellem kørende og gående/cyklende trafikanter på Svend-
borgvejen markeres med ”klodser” nedfældet i den hvide stribe.

- at der etableres flere parkeringspladser ved Svindinge Forsamlingshus.

- at udbrede kendskabet til telebus- og teletaxaordningen.

- at arbejde for en forbedring af  offentlig transport til Nyborg.

- nye initiativer, der kan ændre holdningen til at køre for stærkt inden for 
byportene – også hos egne beboere.
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GRØNNE OMRÅDER OG STIER
Landsbyens placering tæt på skov og Glorups park giver nuværende og 
kommende beboere store muligheder for at færdes i naturen. 
Yderligere er Svindinge Byhave anlagt for enden af Højgårdsvej. Byhaven 
er landsbyens fælles have med frugtbuske og frugttræer, diverse blomster, 
bålplads, borde-bænke-sæt, toiletbygning, petanquebane, sandkasse og 
naturlegeplads. Et grønt område til frilufts-aktiviteter for landsbyen.
Bl.a. Sankt Hansfest og høstmarked m.v. afholdes i byhaven.

Udfordringen er den stadige vedligeholdelse af området og toiletbyg-
ningen samt rengøring af samme.

Stier
Der er afmærket 3 stier i lokalområdet, der er skiltet ved gadekæret og lige-
ledes på foldere samt på hjemmesiden. Stierne løber på private lodsejeres 
jord, hvilket brugerne bedes respektere.
kort og rutebeskrivelser her.

Inden for byportene er anlagt sti fra Huslodderne til Højvænget og fra Lam-
drupvejen til Svindinge Friskole og Børnehus – ligeledes på private lodseje-
res grund.

Udfordringen er ligeledes den stadige vedligeholdelse af stier og afmærk-
ninger samt  klipning af hegn ved stierne.

Landsbyrådet vil arbejde for:
- at der kan etableres cykelcamping i Byhaven
- at forhandle med lodsejere om mulige lån af areal til flere stier i lokal-
området. 
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NB ÆNDRING AF GUL RUTE: Er p.t. lukket fra lågen ved Glorup Have og til Rygård.
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ERHVERV OG TURISME
At bosætte sig i en landsby betyder i dag, at job og handel skal ske andre 
steder. Landsbyens mange butikker er stille og roligt lukket og mange loka-
le håndværkere er stoppet med arbejdet. Samtidig bliver en del landbrugs-
bygninger tomme og nogle nedrevet.

Kan udviklingen vendes så småerhverv uden behov for nærhed til f.x. jern-
bane og f.x. netbutikker m.v. finder det attraktivt at etablere sig i en landsby, 
hvor huslejeudgiften er væsentlig billigere end i byen? 

Udfordringer:
Planlov og lokalplaner.
Branding af området som erhvervsområde med et minimalt budget. 

Turisme 
Områdets smukke landskab, de mange skovområder samt stier og histori-
ske  og kulturelle seværdigheder gør området ideelt til f.x. cykel- og vandre-
turisme, ligesom Marguriteruten løber gennem landsbyen,

Landsbyrådet vil arbejde for:
- Udbrede kendskab til eksisterende stier evt. gennem MinLandsby
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BEVARINGSVÆRDIER
Bevaringsværdige sammenhæng
Skønt bygningerne i Svindinge er præget af mange forskellige stilarter, 
fremstår byen som helhed harmonisk, med de små rødstenshuse og mange 
skifertage. Særligt de bevarede gårde i byen, men også en række af husene, 
har fine arkitektoniske- og kulturhistoriske kvaliteter.

I forbindelse hermed er det vigtigt, at der suppleres med en generel vejled-
ning i, hvordan de smukke landsbyhuse kan ombygges til nutidig standard, 
uden at gå på kompromis med landsbyens karakter og miljø. Flere bygning-
er der i dag fremstår lidt triste og kedelige vil med få midler kunne ”løftes” 
arkitektonisk og bidrage til et smukkere bymiljø.

Særlige bygninger og bevaringsmæssige helheder
Der er to fredede bygninger i Svindinge, den ene er kirken og den anden er 
”Stiftelsen”, som er opført af godset Glorup. Den karakteristiske gule byg-
ning med stråtag og den hvidkalkede kirke danner en smuk ramme om-
kring gadekæret. Der skal udvises særlig påpasselighed ved evt. bygnings-
ændringer på de øvrige bygninger omkring gadekæret.

Landsbyrådet vil arbejde for: 
- at bevare og udvikle den særlige identitet, og de særlige karakteristika, som er 
afgørende for det værdifællesskab, som livet i landsbyen først og fremmest er,
- at skabe et smukkere landsbymiljø, både for dem der bor her, og for dem der 
bare kører igennem
- at det bliver muligt at bevare den fredede bygning Stiftelsen

Den tideliger købmandsbutiok som den fremtræder i dag

Den tideliger købmandsbutiok som den kunne forbedres
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BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
På kortet vises de bygninger der er udpeget som bevaringsværdige med 
rød farve. Når de er optaget i kommuneplanen må de ikke nedrives uden 
der tages stilling hertil. Besluttes det af Byrådet, at bygningen trods udpeg-
ningen, må nedrives, skal det i offentlig høring, og herefter skal der tages 
stilling til nedrivningssagen. Ønskes bygningen herefter fortsat bevaret, 
skal der udarbejdes en bevarende lokalplan. Typisk bliver lokalplanen udar-
bejdet for alle bevaringsværdige bygninger i byen.

De bygninger der er vist med lyserød farve, er bygninger der fortæller den
del af Svindinges historie, hvor bondebyen blev til en landsby med forret-
ninger og beboelser langs hovedvejen. Deres status som kulturbærende har
ingen juridisk status, men stor betydning for fortælingen om landsbyens 
historie.

De træer der udpeget som bevaringsværdige, er fine gamle træer, der i en
evt. bevarende lokalplan vil blive omfattet af bestemmelse om, at de ikke 
må fælles. Det er træer der skal passes på.

De beskyttede diger er fra tiden hvor Glorup lagde arealer ud. Digerne må
ikke ændres, fjernes eller gennembrydes, uden at der er søgt og givet tilla-
delse ved Nyborg Kommune.
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BYFORSKØNNELSE
Behovet for byforskønnelse retter sig dels mod Hovedgaden - Svendborg-
vej, med områderne ved kirke/gadekær samt ved forsamlingshuset på 
Glorupvej.

En generel indsats for forbedring af bygningskulturen i byen, i form af 
bevaring og forskønnelse af smukke huse og kulturbærende bygninger kan 
bidrage til et forbedret bymiljø. 

Området omkring kirke, friskole, gadekær og Stiftelsen kræver særlig op-
mærksomhed. Stiftelsen er en fredet bygning, der er dårligt vedligeholdt. 
Som indgang til landsbyen er nu opsat nye byporte som en tydelig marke-
ring af overgang fra landevej til bygade. Der er ønske om at de neutrale net 
i byportene udskiftes med landsbyens eget logo.

Der er påbegyndt beplantning med lyserøde buketroser forskellige steder 
i landsbyen. Der skal genplantes buketroser omkring byportene og  ved 
gadekær.

Der skal lægges mange løg i rabatterne ved byportene så græstæppet i 
foråret bliver overstrøet med blomster og tydeligt markerer overgangen til 
landsbyen.

Belysning
I dag består Svindinges belysning af kedelige tekniske vejarmaturer på 
høje galvaniserede master, som er placeret uden hensyn til byens skala og 
kulturhistoriske baggrund. Derfor ønskes nye pæne energibesparende ga-
delygter gennem byen, der giver et smukt nyt lys,  blændfrit og afskærmet 
som giver landsbyrummet karakter. Ligeledes ønskes belysning langs stier.

Ny parkeringsplads ved Forsamlingshuset
Der ønskes etableret flere og bedre placerede p-pladser ved Forsamlingshu-
set - en mulighed kunne være Stiftelsens have.

Landsbyrådet vil arbejde for:

- et smukkere landsbymiljø til glæde for landsbyens beboere og besøgende
- bevaring og forskønnelse af bevaringsværdige og kulturbærende byg-
ninger
- at gøre opmærksom på landsbyens fredede  bygning Stiftelsens beva-
ringsværdier 
- at vandrenden langs Svendborgvejen vedligeholdes samt ukrudtbekæm-
pes.
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REKREATIVT FÆLLESOMRÅDE
Bosætningsted med rekreative grønne fælles områder

Det overordnede mål for Svindinge er at gøre landsbyen til et attraktivt sted 
at bosætte sig - og stifte familie. Svindinge skal styrke sin status som et at-
traktivt bosætningsområde for de, der ønsker at bo på landet - i en landsby 
med et stærkt fællessskab.

For at nå dette mål, må byen kunne tilbyde forskellige muligheder for at bo, 
der både skaber mulighed for individuel udfoldelse og fællesskab.

For at styrke bosætningen i Svindinge, er det ligeledes vigtigt, at byen kan 
tilbyde attraktive grønne friarealer, med mulighed for rekreativ udfoldelse, 
for såvel nuværende beboere i Svindinge - som kommende tilflyttere. Der-
for ønskes der anlagt et stort grønt område mellem de nye boligområder, 
der kan anvendes til en bred vifte af frilufts-aktiviteter for hele landsbyen.

Områdets anvendelsesmuligheder
Området skal være et sted, hvor alle landsbyens beboere har mulighed for 
at styrke de sociale netværk ved at bruge området til forskellige individuel-
le- og fælles friluftsaktiviteter.
Den nordlige del af området er særlig målrettet de større børn og unge i 
form af
naturlegeplads med forskellige aktivitetsmuligheder.
For at styrke områdets funktion som samlings- og opholdssted, kan der 
indrettes områder til bålplads, mindre friluftsspil og picknick med borde og 
bænke. I tilknytning til picknick-pladsen kan der etableres en mindre sø til 
modelskibe og leg om sommeren og skøjtebane om vinteren.
Et område er udlagt til motionsstation med mulighed for at beboerne kan 
mødes over diverse motionsredskaber til friluftsbrug.
Rundt om arealet anlægges en vandresti / motionssti, som forbindes med 
eksisterende stier og samler de forskellige friluftsaktiviteter.
I området kan der eventuelt indrettes et afgrænset område til en hunde-
skov, hvor hunde kan luftes uden snor.

Landsbyrådet vil arbejde for:
 
- at der skabes rige muligheder for fællesskab i det offentlige rum,
- at der etablers et stort samlet grønt fælles friluftsområde mellem de nye 
boligområder,
- at det grønne fællesområde bliver anlagt med mange friluftsmuligheder 
for alle aldersgrupper i byen.
- at grønne fællesområder bliver anlag med mange friluftsmuligheder, der 
kan forbedre sundheden for alle landsbyens beboere.
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Lokalplanlagt 
Jordbrugsparceller

Bålplads

Naturlegeplads

Parcelhus-
grunde til salg

Etableret fællesområde

Etableret sti

Huslodderne

Højvænget

Etableret sti
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Landsbyrådet vil ligeledes arbejde for følgende:

- fastholde friskolens og børnehusets tilbud samt udbygge
disse,
- fastholde nuværende beboere og for at muliggøre tilflytning
- fastholde Svindinge Forsamlingshus som et moderne og
fuldt udstyret samlingssted til gavn for lokalområdet,
- støtte det lokale foreningsliv samt videreudvikle tilbuddene,
- at give mulighed for at oprette nye kulturelle tilbud i lokalområdet,
- at arbejde for at der kan etableres småvirksomheder med
lokale arbejdspladser i tomme landbrugsbygninger,
- opretholde offentlig transport så der er forbindelse til
Odense, Svendborg og Nyborg - til arbejdspladser og uddannelsesinstituti-
oner,
- landsbyens vedligeholdelsesstandard højnes 
- at indskrive historien om Glorup i en moderne hverdag
med fokus på turisme,
- markedsføre landsbyens kvaliteter og muligheder.

Landsbyrådet i svindinge kan kontaktes:
kontaktperson: Ulla Mortensen, Glorupvej 1a, Svindinge
tlf. 65331774 eller via mail: ullaogfind@gamail.com

Du kan se ,mere på vores hjemmeside: http://www.Svindinge.dk

SVINDINGE - EN LANDSBY PÅ ØSTFYN; GODT PÅ 
VEJ I DET NYE ÅRTUSINDE......
- MEN MED RØDERNE PLANTET SOLIDT I DEN 
FYNSKE MULD 

Udviklingsplan for svindinge er udarbejdet i samarbejde med Nyborg kommune, Østfyn Museer og Svindinge landsbyråd.
Planen er alene udtryk for landsbyrådets mål og visioner for Svindinge.

FREMTIDEN I OG FOR SVINDINGE SKABER VI I FÆLLESSKAB 
 


