PRESSEMEDDELELSE

Dato: 31. oktober 2016

Ringsted Oplevelsesstis anden delstrækning åbnede
søndag den 30. oktober

Ringsted Kommune

Omkring 250 benyttede søndagens gode vejr til at være med til åbningen af
den anden delstrækning af Ringsted Oplevelsessti.

Kommunikation

Erhvervs-, Fritids- og
Kommunikationscenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Ringsteds natur tog sig ud fra sin skønneste side søndag den 30. oktober, da den
anden delstrækning af Ringsted Oplevelsessti åbnede for offentligheden.
Mange mennesker benyttede det flotte efterår til at se nærmere på de knap 3,5 km
nyåbnet oplevelsessti. Tæt på 250 mennesker var med på gåturen fra Vrangeskov
til Vestdæmningen, hvor der blev serveret varme pølser fra Café Ingeborg. Og de
mange mennesker kunne opleve livet i Ringsted Sportsfiskerforening, Ringsted
Ro- og Kajakklub samt Ringsted Kajakklub, der alle har klubhuse ved
Vestdæmningen.
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Borgmester Henrik Hvidesten bød velkommen til Ringsted Oplevelsestis anden
delstrækning, inden han klippede den røde snor for at markere åbningen.
”For mig er det unikke ved Ringsted Oplevelsessti variationen. Indenfor kort
afstand kan du opleve vidt forskellige landskaber og vidt forskellige dyre- og
plantearter. Samtidig gør Ringsted Oplevelsessti det nemt for alle at bruge
naturen. Ringsteds skønne natur bliver med oplevelsesstien let tilgængelig for
alle,” sagde borgmester Henrik Hvidesten.
En tredjedel af stien er færdig
Med den anden delstrækning af Ringsted Oplevelsessti kan du nu gå på stien fra
Roskildevej og langs Haraldsted Sø frem til Vestdæmningen. Det er en tur på ca.
8 km og dermed omkring en tredjedel af den samlede rute på godt 25 km.
I løbet af det næste år åbner de kommende strækninger af Ringsted
Oplevelsessti. Fra Roskildevej skal stien fortsætte mod øst frem til
kommunegrænsen til Køge, hvor der i dag går en sti helt ud til Køge Bugt.
Fra Vestdæmningen skal Ringsted Oplevelsessti fortsætte ned gennem Ringsted
Ådal og frem til Høm Mølle.
Læs mere på www.ringsted.dk/oplevelsesstien.
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Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst:
Jeppe Lund, kommunikationskonsulent, tlf. 57 62 82 15 eller jelu@ringsted.dk
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