Ringe, 8. december 2017

Pressemeddelelse

Borgerbudget: Tilflyttere vil skabe liv i stationsbygningen i
Ringe
Et ungt par fra Ringe har fået 30.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerbudget.
Pengene skal bruges til at skabe liv i den tomme stationsbygning. Lørdag den 9. december
holder de åbent hus, hvor alle byens borgere er inviteret til at komme forbi med idéer til,
hvordan de sammen kan skabe et fedt hus
Hele byen er inviteret, når tilflytterne Rikke og Martin Dyrgaard Kaspersen på lørdag den 9.
december 2017 holder åbent hus i Stationsbygningen i Ringe, hvor de håber, at rigtig mange vil
møde op og give deres ideer til, hvordan man kan skabe et nyt fælles mødested for hele byen.
Rikke og Martin flyttede fra Odense til Ringe i februar 2017, og de er jublende glade for deres nye
hjemby, hvor de føler sig rigtig godt taget imod.
”Vi er rigtig glade for at bo her, men vi savner et lidt mere råt sted, hvor man kan mødes og gøre
ting sammen, og så ville det være fantastisk at omdanne stationsbygningen til et sted, der tager
godt imod dem, der kommer til byen med tog eller bus, fortæller Rikke Dyrgaard og fortsætter:
”Vi håber, der er rigtig mange, der har lyst til at lege med, så vi får skabt et hus fuld af liv, og hvor
man kan deltage i alt lige fra fællesspisninger til foredrag og sorggrupper, eller hvad de andre
måtte have lyst til.”
Parret har fredag møde med DSB, der ejer bygningen.
På borgmesterkontoret glæder borgmester Christian Tygesen (V) sig over, at Borgerbudgettet kan
hjælpe borgere til sammen at skabe ting, der gavner deres lokalområde:
”Jeg bliver altid så glad, når jeg hører om de projekter, der får penge fra Borgerbudgettet. Det er
fantastisk med alle de engagerede mennesker i vores kommune, der gerne vil være med til at
skabe et endnu bedre sted at bo og leve,” siger han.
Åbent hus-arrangementet finder sted lørdag den 9. december kl. 12.00-15.00.
Fakta om borgerbudget
Det er tredje år, at Faaborg-Midtfyn Kommunes Borgerbudget bliver uddelt. Der er i alt 500.000 kr.
i budgettet, og det er borgerne selv, der stemmer om, hvilke projekter, der skal have del i pengene.
I år er de 500.000 kr. delt ud på i alt 16 lokalområder.
Kontaktinfo:
For flere oplysninger eller kommentarer, kontakt Rikke Dyrgaard, mobil 51923742
eller projektleder Anna Jagusch Hellesøe, mobil 72 53 88 39

