Ringe, 1. juni 2018

Pressemeddelelse

Arkitektkonkurrencer: Borgere i Årslev inviteres til afsløring af vindere
af første runde
På mandag den 4. juni kl. 19.00-21.00 inviteres borgerne i Årslev/Sdr. Nærå og andre interesserede til
præsentation af de to vinderforslag fra de to arkitektkonkurrencer til hhv. ny bæredygtig bydel og ny
sammenhængende bymidte i Årslev. De to forslag fra hver konkurrence går videre til fase 2.
Nogle af landets førende arkitektfirmaer har de seneste måneder arbejdet med bud på, hvordan fremtidens
forstad i Årslev kan komme til at se ud i to sideløbende arkitektkonkurrencer for hhv. en ny bæredygtig bydel
og en ny sammenhængende bymidte i Årslev.
På mandag afsløres de 2 x 2 foreløbige vindere fra de to konkurrencer. Vinderne går videre til fase 2, der i
efteråret kulminerer med kåring af en endelig vinder for hver konkurrence.
”Det er nogle rigtig spændende og meget forskellige bud, arkitekterne er kommet med, og jeg glæder mig
utrolig meget til, at vi på mandag kan præsentere borgerne for de vindere, der skal arbejde videre med
konkurrencen. Vi glæder os også til at høre borgernes refleksioner på forslagene,” fortæller borgmester
Hans Stavnsager (S).
Præsentation og mulighed for input
De i alt fire forslag præsenteres af en fagdommer fra hver af de to konkurrencer – hhv. arkitekt og stifter af
arkitektfirmaet CEBRA Mikkel Frost (bydel) samt arkitekt og tidligere stadsarkitekt i Københavns Kommune
Jan Christiansen (bymidte).
Efterfølgende har borgerne i Årslev mulighed for at se en udstilling af samtlige 10 forslag – fem forslag til ny
bydel og fem forslag for ny bymidte.
I forbindelse med udstillingen har borgerne mulighed for at afleveres deres kommentarer til de 2 x 2
vinderforslag. Kommentarerne gives videre til arkitekterne og kan afleveres i forbindelse med udstillingen
eller på e-mail, birwe@fmk.dk, frem til den 11. juni.
Udstillingen med forslag fra de 10 arkitekthold kan desuden opleves tirsdag og torsdag den 5. og 7. juni i
tidsrummet fra kl. 15-18.
Mød op
Mandag den 4. juni kl. 19.00-21.00.
Det hele foregår på Polymeren, Port 10
Stationsvej 69, 5792 Årslev
Pressen er inviteret
I forbindelse med præsentationen er der også mulighed for at få kommentarer fra fagdommerne fra de to
konkurrencer.
Yderligere oplysninger, kontakt
Byplankonsulent Jannek Nyrup, mobil 20276149
Kommunikationskonsulent Annette Wognsen Frederiksen, mobil 72 73 11 73

