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Byrådet vedtager ny vision for Ringsted

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og

Byrådet i Ringsted har udviklet en ny vision for kommunen med overskriften
”Ringsted – midt i mulighederne”. Visionen lægger vægt på bosætning,
uddannelse og erhverv – og en bred inddragelse af alle interessenter i
kommunens udvikling.
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For to år siden udviklede kommunen og repræsentanter for kulturliv, handlende,
uddannelsesstederne og Erhvervsforum et nyt markedsføringsværktøj med
sloganet ”Ringsted – midt i mulighederne”. Nu giver Byrådet sloganet endnu mere
tyngde og retning ved at lade ”Ringsted – midt i mulighederne” være overskriften
på kommunens nye vision og dermed den retning, der skal arbejdes med for
Ringsted Kommune fremover.
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Fire hovedspor for Ringsteds vision
Byrådets vision arbejder med fire hovedspor for Ringsteds udvikling. De fire
hovedspor læner sig op af kommunens tidligere vision og handler om nærhed,
medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed – om at leve og være tilgængelig
– om uddannelse til alle livet igennem og om samarbejde og vækst i erhvervslivet.
”Ringsted skal være et godt sted at leve, virke og udvikle sig, og det skal være et
godt sted at besøge og udfolde sig. Og det gælder både for borgere, besøgende,
virksomheder og foreninger. I Byrådet er vores vision, at udnytte Ringsteds unikke
geografiske placering og skabe trygge rammer, der giver optimale muligheder for
at bo, leve og være tilgængelig. Det kræver fokus på uddannelse og det kræver at
vi til stadighed sikrer godt samarbejde mellem kommunen og vores virksomheder
og et stadigt fokus på at sikre gode vækstbetingelser i Ringsted”, siger borgmester
Henrik Hvidesten.
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Med rødder i historie og mentalitet
Det med, at Ringsted er midt i mulighederne, er ikke nyt, fortæller den nye vision.
Ringsted har nemlig været det siden middelalderen. Allerede dengang krydsede
vejene mellem de sjællandske flækker og byer hinanden i Ringsted. I Ringsted
mødtes godtfolk og konger for at handle, hylde, rådslå og dømme. Ringsted var de
vejfarendes by. Ringsted er stadig de vejfarendes by. Men nu er det motorvejene
på tværs af Danmark, Skandinavien og Europa, som krydser Ringsted. Derfor er
man midt i mulighederne i Ringsted. Både når der skal arbejdes, leves og opleves.
”Visionen skal med udgangspunkt i Ringsteds historie og det Ringsted, vi ser i
dag, udstikke retningen og sikre kursen hen mod den fremtid, vi som Byråd ønsker
for Ringsted Kommune. Og når Byrådet her refererer til at være midt i
mulighederne, så tænker vi ikke kun på geografien, men også på mentaliteten og
tilgangen her i kommunen. Ringsted skal være kendt for at forene provinsens
omsorg og omtanke med storbyens dynamik og udvikling. Her kan man få et liv i
god balance”, slutter borgmester Henrik Hvidesten.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst Borgmester
Henrik Hvidesten tlf.: 57 62 60 14
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