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Mød din kommune til Ringsted Natten

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og

Der bliver masser af muligheder for at møde Ringsted Kommune til Ringsted
Natten i år. Kl. 18.00 til kl. 22.00 åbner vi dørene til åbent hus på Rådhuset,
hvor du bl.a. kan høre mere om Torveprojektet og deltage i konkurrencen om
at skabe sammenhæng i bymidten. Hele aftenen kan du også møde flere af
kommunens ansatte udenfor Rådhuset, hvor en cykeltur med Ortved
Plejecenters nye rickshaw cykel er en af mulighederne.
Det roder på Torvet i øjeblikket, og det er svært at se, hvad det skal blive til. Et
besøg på Rådhuset til Ringsted Natten kan give borgerne et indblik i, hvordan det
nye Torv kommer til at se ud – hvilken rolle spiller Torvet ved fremtidige store
regnskyl? Hvordan kommer den nye pavillon til at se ud? Hvor kan vi parkere, og
hvor kan børnene lege? Disse spørgsmål og mange flere kan du få svaret på til
Ringsted Natten, hvor du også kan høre mere om planerne for Sct. Hansgade,
Amtsstue Allé og Nørregade.

Kommunikationscenter
Kommunikation
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 06
Mail.: MHL@RINGSTED.DK
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Og har du en holdning til udviklingen i bymidten, kan du deltage i ”Byens Bånd
konkurrencen” og være med til at binde byen sammen fra stationen i syd til
Ringsted Outlet i nord eller give et bud på et logo, der kan være med til at vise
sammenhængen i bymidten.
Mød Byrådet og se fotoudstillingen Ringsted anno 2017
I løbet af aftenen vil det også være muligt at møde flere medlemmer af Byrådet og
få en snak om politik. Kl. 18.00 – 19.00 kan børnene komme forbi
borgmesterkontoret og få en snak med borgmesteren og måske give et bud på,
hvad de ville bestemme, hvis de var borgmester. Og har man lyst, kan man få lov
at prøve borgmesterkæden.
I år kan du også opleve fotoudstillingen Ringsted anno 2017 af fotograf AnneMette Kelter Skovsgaard. Udstillingen viser Ringsted Kommune – en moderne
kommune med en gammel historie – og viser billeder af en levende kommune
med mange spændende mennesker.
På Rådhuset kan du teste din viden om kommunens aktiviteter til Ringsted Natten
og vinde ”Ringsted – midt i mulighederne”-præmier.
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Rickshaw og rådgivning på Torvet
På Torvet viser Plejecenter Ortved deres nye rickshawcykel frem og fortæller om
livet og aktiviteter på plejecentret – og er du frisk på det, kan du også få en tur i
rickshaw’en. Du kan også nyde en kop kaffe og lidt hjemmebag, mens du deltager
i konkurrencen og en attraktiv købmandskurv.
Hos kommunens rådgivningscenter er der gode råd at hente, hvis du er pårørende
til personer med misbrugsproblemer. Du kan også høre om kommunens arbejde
med borgere med rusmiddelproblemer og møde frivillige, der fortæller om et liv
uden misbrug.

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Jeppe Lund, kommunikationskonsulent, tlf. 30 57 44 30
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