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Dato: 23. oktober 2015

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter

Kommunen fremlægger plan for fremtidens Benløse Bypark
Rønnedevej 9

På et borgermøde den 10. november præsenterer Ringsted Kommune og
Ringsted Forsyning deres forslag til udformningen af den nye Benløse Bypark.
Kommune og forsyning håber også at få nye input fra borgerne.
Et større område af Benløse skal klimatilpasses, så det er gearet til at håndtere de
stigende mængder regnvand, som Ringsted vil opleve i fremtiden. Kommunens
og forsyningens arbejde med klimatilpasningen er nu så fremskredent, at man er
klar til at præsentere det for offentligheden. Forslaget er blandt andet baseret på
en række input og ideer, kommunen modtog i forbindelse med et
borgerarrangement i marts.
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Forslaget fremlægges på et borgermøde den 10. november fra kl. 19.00-21.00
hos kommunens Teknik- og Miljøcenter på Rønnedevej 9. Efter præsentationen
af det foreløbige resultat, vil de fremmødte borgere få mulighed for at byde ind
med meninger og eventuelle ændringsforslag til designet, som vil indgå i den
videre bearbejdning af parkens udformning.
”Hovedformålet med projektet er at håndtere regn på en forsvarlig facon, men
med borgernes input er det muligt at skabe noget til gavn og glæde, som vil blive
brugt, når vejret indbyder til det”, siger centerchef for Teknik- og Miljøcentret,
Thorbjørn Fangel, og fortsætter:
”Flere måneders arbejde er nu klar til at se dagens lys, og vi synes selv det
rummer flere interessante elementer, men vi vil gerne høre borgernes holdning,
inden vi skyder den endelige projekteringsfase i gang. Derfor håber vi, at mange
vil komme til mødet den 10. november”.
Tid og sted
Tirsdag den 10. november fra kl. 19.00-21.00, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted
Tilmelding er nødvendig
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Tilmelding skal ske senest den 31. oktober på elfu@ringsted.dk eller telefonisk på
57 63 62 00.
Se mere på kommunens og forsyningens hjemmesider, her kan du se den
nuværende skitse til Benløse Bypark indeholdt i en designplan.
Borgermødets program
19.00 Velkomst
19.15 Fremlæggelse af designplan
20.00 Diskussion
20.30 Opsamling på diskussion
21.00 Farvel og tak for i aften

Billedtekst: Udpluk fra designplanen. Se og hør tankerne bag designet den 10.
november hos Teknik- og Miljøcentret. Illustration: Rambøll.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst

Projektleder Lasse Skjold Petersen, Ringsted Forsyning, lsp@ringstedforsyning.dk
Projektleder Elsebeth Furbo, Ringsted Kommune, elfu@ringsted.dk
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