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Vær med til at åbne Benløse Bypark

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids- og

Benløse Bypark er blevet lavet om, så parken kan være med til at forhindre
oversvømmelser i Benløse ved ekstremregn. Samtidig er parken blevet mere
åben og brugervenlig. Den nye park indvies søndag den 1. oktober kl. 11-14.

Kommunikationscenter
Kommunikation
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Benløse Bypark har gennemgået en større forvandling det seneste år, og for at
vise alle de nye ting frem er der indvielse søndag den 1. oktober kl. 11-14.

Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 00

Her vil der være aktiviteter og underholdning for hele familien. Du kan blandt andet
prøve græskælkning på den nye kælkebakke, bumperz fodbold, lave din egen
krible-krable bolig eller få en guidet rundtur i den nye park. Borgmester Henrik
Hvidesten byder velkommen kl. 11.00, og herefter vil aktiviteterne åbne.

Mail.: jelu@ringsted.dk
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

”Arbejdet i Benløse Bypark har haft flere formål. Dels ville vi i samarbejde med
Ringsted Forsyning gerne klimasikre parken, så den i fremtiden kan være med til
at forsinke regnvandet og dermed aflaste kloaknettet ved store regnskyl. Dels ville
vi gerne gøre Benløse Bypark mere lys, åben og imødekommende, så områdets
beboere og institutioner forhåbentlig i højere grad kan få glæde af det grønne
område,” siger borgmester Henrik Hvidesten.
I Benløse Bypark er der blandt andet lavet legeplads, boldbane, kælkebakke og så
er der også kommet bedre forhold for områdets dyr og insekter. De har nemlig fået
et insekthotel og et biotopbassin for at fremme biodiversiteten i parken. Insekter er
vigtige for bestøvning, muldbearbejdning og er fødekilde for fuglene, og det skal
alt sammen skabe liv i Benløses grønne hjerte.
Til indvielsen søndag den 1. oktober vil der blive serveret pølser og sodavand.
Program
Kl. 11.00
Kl. 11.20
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00

Indvielse ved borgmester Henrik Hvidesten
Aktiviteterne åbner
Guidet rundtur i parken
Guidet rundtur i parken
Tak for i dag
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