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Ringsted Kommune støtter fokus i regionens udviklingsstrategi
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Region Sjællands oplæg til vækst- og udviklingsstrategi passer godt til
erhvervsindsatsen i Ringsted, men Byrådet savner, at der tages klart stilling
til, hvordan togforbindelserne på Sjælland kan bindes sammen, hvordan der
skabes fagligt fremtidssikrede uddannelser og Region Sjællands
turismeindsats fremover.

4100 Ringsted

Hvordan skal hele Region Sjælland udvikle sig i de kommende fire år? Det
spørgsmål giver Region Sjælland et svar på med udkastet til Den regionale vækstog udviklingsstrategi for perioden 2015-2018, der er i offentlig høring lige nu.
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Ringsted Byråd drøftede på sit møde mandag aften kommunens tilgang til den
regionale udviklingsstrategi, og borgmester Henrik Hvidesten er overordnet set
tilfreds med retningen, der vil kunne være med til at udvikle virksomhederne i
Ringsted Kommune:
”Vi mener ligesom regionen, at det er vigtigt at fokusere strategiens indsatser i
forhold til udvalgte erhvervsbrancher, og vi ser et stort lokalt udviklingspotentiale i
Ringsted netop inden for fødevarer, bygge- og anlæg, transport og logistik samt
bioøkonomi. Vi ser oplagte muligheder for et tæt og aktivt samarbejde mellem
regionen, Vækstforum, Ringsted Kommune og vores lokale virksomheder inden
for alle fire brancher, og vi ser frem til at blive inddraget i konkrete indsatser”, siger
borgmester Henrik Hvidesten.
Bind togforbindelserne sammen i Ringsted
Henrik Hvidesten fortæller videre, at det på baggrund af den regionale vækst- og
udviklingsstrategi nu er vigtigt, at der bliver enighed i regionen og blandt
kommunerne om, hvordan fremtidens infrastruktur skal prioriteres, så den skaber
de bedste muligheder for pendlere og virksomheder på Sjælland.
Set fra Ringsted Kommune gælder det om, at togforbindelserne Øst-Vest og NordSyd på Sjælland skal bindes yderligere sammen i de eksisterende
trafikknudepunkter og sikre et stop i Ringsted i den kommende timeplan for
togdriften mellem landsdelene.
”I Byrådet synes vi naturligvis, at der er grund til at slå fast, at vi i Ringsted
Kommune anser Ringsted Station som et trafikknudepunkt for togforbindelserne
Øst-Vest og Nord-Syd. Med den nye bane mellem Ringsted og København slås
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det endnu mere fast, og den styrke vil komme hele regionen til gode”, siger Henrik
Hvidesten.
I Ringsted Kommunes høringssvar til den regionale vækst- og udviklingsstrategi
foreslår kommunen i øvrigt, at der fokuseres på at skabe fagligt fremtidssikrede
uddannelsestilbud i regionen, og at Region Sjælland tager klart stilling til
regionens ønsker og rolle i turismeindsatsen fremover – herunder hvordan de ser
samarbejde med kommunerne.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Borgmester Henrik Hvidesten, tlf. 57 62 60 10
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