Ringe, 30. maj 2018

Pressemeddelelse

Vær med til at skabe kunst og liv i passagerne i Ringe Bymidte
Under overskriften ”Open Call” har borgerne i Ringe nu mulighed for at byde ind med ideer og
konkrete forslag til midlertidige kunstprojekter, der skal pryde byens mange passager og smutveje.
Kunstinteresserede og borgere i Ringe inviteres nu til ”Open Call” om kunst i passagerne i Ringe Bymidte.
Frem til den 15. juni kan de byde ind med kunstprojekter og får dermed også chancen for at få penge til at
realisere deres ideer.
Kunstprojekterne skal synliggøre byens mange passager og skabe anderledes oplevelser, når man går rundt
i Ringe bymidte. Kunstprojektet er dermed også startskuddet på den bymidteplan, politikerne vedtog tidligere
på foråret.
”Vi mærker også presset fra e-handel og storcentre i Ringe. Derfor skal bymidteplanen og eksempelvis kunst
i passagerne være med til at lokke endnu flere ind i hjertet af Ringe, så vi kan fastholde det gode
forretningsliv, Ringe er kendt for,” fortæller formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Anne Møllegaard
Mortensen (DF).
Borgerne inviteres med
Samskabelse er et af nøgleordene i Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsarbejde. Derfor inviteres
borgerne også med, når det handler om at styrke bylivet og hjertet i Ringe.
”Ringe har et rigtig godt forretningsliv i dag. Det vil vi gerne fastholde ved at udvikle en endnu mere levende
bykerne. Her er borgerne jo nøglen. Det er dem, der bor her og i oplandet, der skaber livet. Derfor inviterer vi
også borgerne til at komme med ideer til, hvordan vi styrker det liv. I første omgang ved at byde ind med
deres ideer til, hvordan vi gør det til en oplevelse at gå igennem og opholde sig i de mange passager,
fortæller Anne Møllegaard Mortensen.
Forslag til projekter sendes til projektleder Hanne Raunsmed på e-mail hanan@fmk.dk eller afleveres til
bymæglerne i Ringe Stationsbygning.
I samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kunstråd vælges de kunstprojekter, der skal pryde passagerne i de
kommende år. Formålet er at afprøve forskellige ideer, inden der evt. installeres permanent kunst i
passagerne.
FAKTA: Bymidteplan skal styrke Ringes hjerte
Detailhandlen har det svært i disse år. Fortsætter udviklingen vil mange mindre byer i fremtiden ikke kunne
tilbyde deres indbyggere et egentligt handelsliv. Det forudser Institut for Center-Planlægning (ICP).
Ringe er en af de byer på Fyn, der trods sin nærhed til både Odense og Svendborg har et stærkt handelsliv.
Det ønsker politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune at fastholde og styrke, så byen, dens borgere og det
store opland også i fremtiden har en levende bymidte at færdes i. Derfor vedtog politikerne i foråret en
bymidteplan for Ringe.
Læs mere om Ringe Bymidteplan.
Yderligere oplysninger, kontakt
Formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Anne Møllegaard Mortensen, tlf. 72 53 16 90
Projektleder Hanne Raunsmed, tlf. 72 53 20 80 eller e-mail hanan@fmk.dk

