Ringsted Kommune
– aktivt familieliv
i en historisk købstad
Ringsted er en gammel købstad, grundlagt
omkring år 1000, med en betydningsfuld
historie og en levende nutid. I en del af
Middelalderen var Ringsted den vigtigste
by på Sjælland. I dag - som tidligere - er
Ringsted centrum for handel, oplevelser
og udvikling på Sjælland.
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Få flere detaljer om udbuddet på
www.ringsted.dk/ringstedkasernegrund
Læs mere om fordele ved at flytte til Ringsted på
www.ringstedrykker.dk
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Ringsted huser store kongresser og events, et væld af
byfester og festivaler, flere indkøbscentre, en hel outletby, en hyggelig bymidte og et stort svømmeland.
Ringsted ligger i et trafikalt centrum ved motorvejen,
med hovedveje til de øvrige byer rundt på Sjælland og
med rigtig gode togforbindelser øst, vest og syd. Fx
vil det tage ca. 30 minutter at komme fra Ringsted til
København med den nye jernbane, der åbner i 2019.

Her ligger den udbudte
kasernegrund

I Ringsted Kommune er der folkeskoler med forskellige
faglige profiler og flere fri- og privatskoler. Der er også et
attraktivt campus for kommunens unge med det nybyggede Ringsted Gymnasium, Zealand Business College
og VUC Ringsted.
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Der er vækst i det lokale erhvervsliv, der kommer nye
virksomheder til, og der skabes flere jobs. Der er et godt
iværksættermiljø i kommunen – og lige nu udvikles der
en helt ny erhvervspark til flere virksomheder.
Ringsted har vokseværk. De seneste 10 år har vi tiltrukket 2.500 nye borgere og der bor nu mere end 34.500
borgere i kommunen. For boligerne her er rummelige
og kan købes eller lejes til langt billigere priser end dem,
man kender fra de største danske byer.
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Ringsted
Kasernegrund

Roskilde

Afstande i bil
45 min. til København
25 min. til Køge
35 min til Roskilde

København

Ringsted
Køge

Afstande med tog
42 min. til København.
30 min. når Ringsted
Banen åbner maj 2019

Fakta
om Ringsted
• Fra Ringsted er der gode forbindelser til hovedstaden
og Fyn/Jylland med tog og bil – fra 2019 tager det
ca. 30 min. med tog til København.
• Ringsted har fået 2.500 nye borgere de seneste 10 år
– og der rykker hele tiden flere til kommunen.
• I Ringsted er der 16.000 arbejdspladser i kommunen
og 115.000 i nærområdet.

Udvalgte principper
for det nye boligprojekt
• Byggegrunden er på godt 41.000 m2. Der kan
etableres op til 150 boliger. Bygningshøjden er max.
12 meter. Og en max. bebyggelsesprocent på 40 pct.
• Boligprojektet skal spille sammen med kasernebyens
identitet, men må gerne have sit eget udtryk.
• Boligerne skal opføres i traditionel byggestil, men
med stor åbenhed for moderne tiltag, lyse boliger,
funktionalitet mv.
• Boligprojektet inviterer til spændende og
nytænkende løsninger inden for grøn parkering,
klimatilpasning og rekreative områder.
Alle principper og øvrige retningslinjer for udbuddet
kan læses i det samlede udbudsmateriale.

• Ringsted investerer i fremtiden – 40 mio. kr. i skolerne,
25 mio. kr. i daginstitutionerne, 40 mio. kr. i bymidten,
35 mio. kr. i Sportscentret og 35 mio. kr. til et nyt
sundhedscenter.
• I Ringsted er der gode muligheder for uddannelse og 			
dannelse gennem gode skoler og et rigt kultur- og fritidsliv.
• I Ringsted kan man bo midt i byen og samtidig få minutter
fra skønne naturoplevelser.

Kasernen
– plads til det gode familieliv
tæt på byens faciliteter
Kaserneområdet er et af kommunens nyere og yderst
attraktive boligområder. Det gamle militære øvelsesterræn emmer af historie og ligger i direkte forlængelse af de
smukke gamle kasernebygninger, der bl.a. huser private
boliger, kommunens musik- og kulturskole og iværksættermiljøet Den Kreative Matrikel.
Kaserneområdet har over de seneste 15 år udviklet sig til
et moderne boligområde med nye parcelhuse, arkitekttegnede boliger, rekreative områder, indkøbsmuligheder og
børnehaver, bl.a. kommunens natbørnehave.
På kaserneområdet er der plads til det gode familieliv og
det aktive seniorliv. Her er man tæt på naturen, tæt på
transportmuligheder til bl.a. hovedstaden og tæt på byens
faciliteter – sportscenter, centerområder, caféer og restauranter.

