Ringe, 23. februar 2017

Pressemeddelelse

Indvielse: nyt stationsområde i Ringe
Den 3. marts står det nye område ved Ringe Station klar til brug, og i den anledning
inviterer vi til indvielsen. Stationen rummer nu – ud over en sikker og handikapvenlig tunnel
– en ny busterminal og opholdsarealer på begge sider, der opfordrer til både leg, aktivitet
eller et lille hvil.
Fredag eftermiddag den 3. marts klipper borgmester Christian Thygesen den røde snor til det
fornyede område ved Ringe Station, der har været under renovering siden juli sidste år. Den mest i
øjenfaldende ændring er den nye, oplyste tunnel under togsporene, der gør, at togpassagerer kan
krydse skinnerne på sikker vis. Da perronen både har trapper og elevator, er stationen blevet mere
handikapvenlig.
Det renoverede stationsområde, som også rummer en ny busterminal og opholdsarealer, giver
besøgene et godt indtryk af Ringe, der med både tog- og motorvejsforbindelse fungerer som
Midtfyns trafikale knudepunkt. Derudover binder det nye stationsområde den østlige del af Ringe,
hvor et nyt energivenligt boligområde tager form på den gamle jernstøberigrund, sammen med
bymidten.
”Vi er meget glade for, at det nye, attraktive område ved Ringe Station både kommer til at give
byens besøgende et godt førstehåndsindtryk, men også kommer til at samle byen bedre – fra den
gamle jernstøberigrund til Ringes bymidte. Derudover har vi længe gerne ville gøre passagen
tværs over sporene mere sikker og handikapvenlig” siger borgmester Christian Thygesen.
Indvielsen
Både borgere, virksomheder, foreninger og pressen er meget velkomne til at deltage i indvielsen,
som starter kl. 15 med åbningstaler af borgmester Christian Thygesen, formand for
dommerkomitéen, Torben Smith, og arkitekt Charlotte Sams Falkenberg. Når borgmesteren har
klippet den røde snor, vil der være:
-

hotdogs og vand til de første 250 gæster

-

musik ved Nyborg Jernbaneorkester

-

børnetog gennem Ringe by

-

og ikke mindst mulighed for at gå på opdagelse i det nye stationsområde og krydse sporene
gennem tunnelen.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte borgmester Christian Thygesen på tlf. 72 53
10 01 eller e-mail cthyg@fmk.dk eller projektleder Omer Kaseem Salahadeen på tlf. 72 53 22 01
eller e-mail osala@fmk.dk.

