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Millioner til Ringsted Oplevelsessti

Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Ringsted Kommune modtager 4,5 millioner kroner fra Nordeafonden og 4 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til gennemførelse af
en 25 km lang rekreativ sti, der forbinder by med natur.
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Ringsted Kommune glæder sig over fondsstøtten, som giver mulighed
for gennemførelse af det store rekreative stiprojekt i sin helhed. Et
projekt, der startede for ca. 4 år siden, som et borgerprojekt under
Landsbyforum, der er paraplyorganisationen for kommunens 10
landområder. Mange forskellige foreninger, enkeltpersoner og
Foreningen Oplevelsesstiens Venner har i samarbejde med kommunens
administration lagt et stort arbejde i forberedelserne til Oplevelsesstien,
og projektet har opbakning bredt i befolkningen og blandt kommunens
politikere.

teknikogmiljo@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Ramme for rekreative oplevelser i det grønne
Oplevelsesstien vil række 25 km gennem Ringsted Kommune.
Undervejs i stiforløbet bliver der indlagt forskellige oplevelser for alle
aldre og interesser. Langs stien etableres bl.a. en ”Lær at cykle bane”,
udendørs fitness og motionsredskaber, flere isætningsplatforme for
kajakker ved Haraldsted Sø, lystfiskemuligheder, bålhytter, sheltere,
balancebane for børn og meget mere. Motionister, der cykler, løber eller
traver vil få de bedste muligheder for motion i naturen. Naturelskerne
får helt unikke muligheder for at komme tæt på kommunens smukkeste
og mest varierede natur – lige fra søer, moser, enge, landbrugsarealer,
til ådale, bøgeskove og græssletter. Også geologien bliver der rig
lejlighed til at stifte bekendtskab med, ligesom strækningen lægger
vejen forbi flere kulturtilbud; f.eks., Ridevoldene ved Haraldsted Sø,
landsbykirkerne, Knud Lavards Grav, tørvegravningens historie og
Ringsted Bys kulturtilbud. Det helt unikke ved Oplevelsesstien bliver et
forløb i eget tracé, der næsten ikke får berøring med trafikkerede veje
og dermed får Oplevelsesstien et rekreativt stiforløb, der bliver sikkert
at færdes på.
”Ringsted Oplevelsessti vil inspirere flere til et aktivt friluftsliv i
områdets smukke natur. Stien forbinder by og land og de mange perler
af oplevelser langs vejen. Det bliver en god ramme for hele den grønne
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rekreative udvikling i Ringsted”, siger Henrik Lehmann Andersen,
direktør i Nordea-fonden, som støtter det gode liv.
Arbejdet går i gang nu
Allerede i dette efterår igangsættes strækningen fra Vrangeskov til
Roskildevej. En af de vanskeligste strækninger, men også en af
projektets flotteste.
Visionen for Oplevelsesstien er - gennem tilgængelighed - at sætte
fokus på kommunens naturværdier til glæde for borgerne i byen og på
landet og for at gøre det mere attraktivt at bo i kommunen.
Oplevelsesstien forventes indviet medio 2017.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Ringsted Kommune: Borgmester Henrik Hvidesten, Udvalgsformand Per
Roos, Udvalgsformand Klaus Hansen eller projektleder Frank Nielsen,
57626367 fni@ringsted.dk
Nordea-fonden: kommunikationschef Tine Wickers, 40703784
tw@nordeafonden.dk
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