PRESSEMEDDELELSE

Dato: 05. februar 2015

Deltag i det sidste foredrag om udviklingen af
Gyrstinge- og Haraldsted Søer

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9

I sommeren 2014 overtog Ringsted Kommune Gyrstinge- og Haraldsted søer
fra Hovedstadens Vandforsyning. Kommunen ønsker at udvikle søerne til
glæde for borgerne, og har derfor holdt en række foredrag for at få ideer til
søernes udvikling. Det sidste af fire foredrag finder sted den 9. februar.
Interessen for søerne har vist sig at være stor blandt borgere og foreninger, hvilket
bl.a. er kommet til udtryk ved at de tidligere foredrag har været godt besøgt med
op til 50 deltagere.

4100 Ringsted
Dir.: +45 57 62 63 68
Mail.: ANTJ@RINGSTED.DK
teknikogmiljo@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Det fjerde og sidste foredrag afholdes mandag den 9. feb. Kl. 18.30 i Kantinen på
Rønnedevej 9. Foredraget omhandler Skovenes forvaltning i fremtidens klima.
Foredraget lægger op til debat om fremtidens skovforvaltning og handler om,
hvordan skovene påvirkes af klimaforandringer, og hvad det kommer til at betyde
for fremtidens skovforvaltning og dermed også skovene omkring søerne.
Workshop som afslutning på foredragsrække
Foredragsrækken bliver rundet af med en workshop den 26. feb. kl. 19.00 i
Ringsted Kongrescenter.
Workshoppen vil byde på velkomst fra udvalgsformand Klaus Hansen og indlæg
fra projektleder Eilif Byrnak, hvor kommunen lægger op til debat om centrale
emner for søernes fremtidige benyttelse og beskyttelse, herunder skov og
naturinteresser, friluftsaktiviteter og rekreativ benyttelse samt kulturinteresser og
anvendelse af de fysiske anlæg omkring søerne.
Du kan læse mere om projektet og arrangementerne på kommunens hjemmeside.
Alle er velkomne til at komme med deres synspunkter om søernes beskyttelse og
benyttelse inden den 8. marts ved at sende en mail til: teknikogmiljo@ringsted.dk.
Bemærk: sidste frist for indlevering af ideer er udskudt fra den 1. marts til den 8
marts.

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Projektleder Eilif Byrnak tlf.: 57 62 63 71
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