Ringe, 6. april 2018

Pressemeddelelse

Borgerne sætter retningen for Nr. Lyndelse og Nr. Søby i fremtiden
Tirsdag den 10. april er borgerne i Nr. Lyndelse/ Nr. Søby inviteret til det tredje byting om udviklingen
i deres to byer. Her bliver de præsenteret for de overordnede temaer, der er kommet ud af deres
egne, deres naboers og lokalsamfundets mange input i de seneste måneders borgerinvolvering
Hvad skal visionen være for udviklingen i Nr. Lyndelse og Nr. Søby? Det er et af spørgsmålene, borgerne
skal tage stilling til, når de mødes til det tredje byting tirsdag den 10. april kl. 17 på Nr. Lyndelse Friskole.
Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste måneder været i dialog med borgerne om deres ønsker og
drømme for, hvordan det kan blive endnu dejligere at bo i Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Kommunen har samlet
de mange ideer og tegnet tre forskellige, mulige fremtidsbilleder. Det er dem, borgerne mødes om på
tirsdag.
”Borgerne selv er helt afgørende, når vi udvikler vores byer og lokalsamfund. De er hjertet, og deres glæde
og lyst til deres by og fællesskabet her er med til at skabe fremtiden. Derfor gør vi meget ud af at have dem
med hele vejen, fortæller borgmester Hans Stavnsager (S) og fortsætter:
”Det er om nogen borgerne, der ved, hvad der skal til for at gøre deres lokalområde til et endnu bedre sted at
bo og leve. Derfor skal de sammen med os sætte retningen for udviklingen og komme med konkrete ideer, vi
sammen kan arbejde videre med.”
Anbefalinger til den overordnede retning
Der har været stor opbakning og lyst til at deltage på de seneste måneders byting og åbne bykontorer. På
det tredje byting bliver borgerne præsenteret for deres egne ideer omsat til tre forskellige temaer.
”Inden vi får udarbejdet et forslag til masterplan og udviklingsprogram får borgerne her mulighed for at
komme med deres kommentarer til de hovedtemaer, vi har fundet frem til på baggrund af deres input. Vi står
et vigtigt sted i processen lige nu. Derfor håber vi, at rigtig mange af dem, der allerede har delt ud af deres
ideer, vil komme og give deres anbefalinger til den overordnede retning for udviklingen, fortæller projektleder
Birgit Sønderskov Weber.
Hun understreger, at man også er meget velkommen til at komme, selvom man måske ikke har haft
mulighed for at deltage på de øvrige byting.
”Det er nu, det sker, så vi opfordrer alle til at komme og være med til at give deres besyv med.”
Udviklingsprogram og masterplan for de to byer
Borgerinvolveringen skal føre til en masterplan, der skal sætte retningen for kommunens prioriteringer i
forhold til udviklingen af de to byer. Politikerne skal drøfte masterplanen første gang i juni. Herefter kommer
masterplanen i høring, hvor borgerne også inviteres til dialog, inden politikerne primo 2019 skal vedtage den
endelige masterplan for området.
FAKTA: 600 nye borgere til Nr. Lyndelse og Nr. Søby
Nr. Lyndelse og Nr. Søby tilbyder med deres placering midt i det grønne og tæt på storbyen Odense det
bedste fra to verdener. Samtidig ligger Nr. Lyndelse og Nr. Søby meget tæt på det sydlige Odense, hvor
campusområdet vokser, og det nye superhus og store internationale virksomheder er på vej. Det betyder en
masse nye arbejdspladser. Det er den udvikling, Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at udnytte. Derfor er
forventningen også, at de to byer frem mod 2030 vil kunne tiltrække 600 nye borgere.
For nærmere information, kontakt projektleder Birgit Sønderskov Weber på mobil 72 53 20 78 eller
kommunikationskonsulent Annette Wognsen Frederiksen på mobil 72 53 11 73.

