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Dato: 19. august 2016

HVORDAN SKAL ROSKILDEVEJ SE UD I 2021?
Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning går sammen i et fælles
projekt om fremtidens Roskildevej. På et borgermøde den 30. august er
der mulighed for at komme med forslag til blandt andet beplantning,
fodgængerovergange og parkering.

Ringsted Kommune
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Kommunikationscenter
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Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Forsyningen skal de kommende år lave ny kloakering under Roskildevej, og
samtidig ønsker kommunen at gøre strækningen mere grøn og trafiksikker.
Kommunen og forsyningen har derfor valgt at lægge de to opgaver sammen i et
fællesprojekt for at spare penge og undgå at grave vejen op mere end én gang.
Borgermøde skal indsamle idéer og forslag
Projektet er stadig på tegnebrættet, så Ringsted Kommune og Ringsted
Forsyning ønsker derfor at høre naboers, trafikanters og andre borgeres idéer
og forslag til, hvordan Roskildevej skal se ud fremover.
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Derfor inviterer forsyningen og kommunen til borgermøde tirsdag den 30.
august. Mødet afholdes på Byskovskolen, afdeling Benløse, Præstevej 19.
På borgermødet vil der være en kort præsentation af projektet, og du kan
besøge en række stande bemandet af fagfolk, hvor du kan spørge ind til lige
netop de dele af projektet, der interesserer dig mest.
”Det ligger fast, at vi skal håndtere regnvandet i grønne regnbede langs
Roskildevej, og at vi skal forbedre trafiksikkerheden. Men vi vil gerne have
borgernes input til, hvor der er behov for nye fodgængerovergange, og hvor der
er problemer med parkering og adgangsforhold i dag – og så er vi åbne overfor
idéer og forslag til beplantning, træer, bænke og andre opholdsmuligheder”,
forklarer Nicky Petersen, projektleder fra Ringsted Kommune.
På mødet vil der også være mulighed for at deltage i drøftelserne af, hvordan
både Benløse og Ringsted skal udvikle sig – og hvad det betyder for
Roskildevej.
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KOM TIL BORGERMØDE OM ROSKILDEVEJ D. 30. AUGUST
Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning opfordrer alle interesserede borgere til at deltage ved
borgermødet.
Tidspunkt: Den 30. august, kl. 17-19
Sted: Byskovskolen, Præstevej 19 i Ny Indegård.
På mødet er der mulighed for at høre fagfolk fortælle om det foreløbige projekt og se tegninger og
visualiseringer fra projektet.
Projektet er endnu ikke udarbejdet i detaljer, så der er stadig mulighed for at komme med input
til, hvordan Roskildevej skal se ud – eksempelvis hvor der er behov for krydsninger og parkering
samt gode ideer til opholdsmuligheder, beplantning og belysning. Desuden vil der være mulighed
for at drøfte Ringsteds identitet og udvikling i fremtiden.
Aftenens program

Velkomst v/Søren Mikkel Berg, Rambøll og Klaus Hansen, Formand for Klima- og
Miljøudvalget

Præsentation af Roskildevej-projektet v/ Nicky Petersen, Ringsted Kommune og Lasse
Skjold Petersen, Ringsted Forsyning A/S

Kort spørgsmålsrunde i plenum

Diskussion ved fem stande

Opsamling fra standene i plenum
Farvel og tak for i aften

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst :
Projektleder Lasse Skjold Petersen, Ringsted Forsyning, på
mailto:lsp@ringstedforsyning.dk eller 69 89 80 48
Projektleder Nicky Petersen, Ringsted Kommune mailto:nicp@ringsted.dk eller
57 62 63 54
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