Ringe, 6. juni 2018

Pressemeddelelse

Invitation: Kom til fest på Slagterigrunden i Faaborg
Den 1. juni får Faaborg-Midtfyn Kommune nøglerne til slagterigrunden på havnen i Faaborg tilbage.
Det fejrer vi med en fest i Frølageret fredag den 8. juni kl. 15.00-17.00. Hele byen er inviteret.
Alle borgere inviteres til musik, taler og lidt til ganen på Frølageret fredag den 8. juni kl. 15.00-17.00, når vi
festligholder, at Danish Crown giver nøglerne til slagterigrunden tilbage til Faaborg-Midtfyn Kommune.
”Det var med sorg i sinde, at vi modtog nyheden om lukningen af slagteriet tilbage i 2014, men i dag er det
en glædens dag, fordi vi nu får nøglerne til et nyt eventyr for Faaborg. Vi går en spændende tid i møde og
kan glæde os over, at mange aktører uden for Faaborg-Midtfyn har fået øje på byen og dens unikke
potentialer,” fortæller borgmester Hans Stavnsager (S).
Fra Danish Crown deltager planlægningsdirektør Kurt T. Pedersen, der tidligere har været fabrikschef på
slagteriet i Faaborg gennem flere år.
”Vi har været utroligt glade for at bo på havnen og være i Faaborg. Der var en rigtig god stemning på
slagteriet, hvor vi i fællesskab leverede rigtigt gode resultater, indtil det høje danske omkostningsniveau
desværre gjorde det nødvendigt at flytte størstedelen af produktionen til England, siger planlægningsdirektør
Kurt T. Pedersen.
Under arrangementet triller Danish Crown en pølsevogn frem.
Adgang til og midlertidighed på Slagterigrunden
Så snart kommunen overtager slagterigrunden går et arbejde i gang med at gøre grunden tilgængelig for
byens borgere. I første omgang bliver det Frølageret og området omkring Frølageret, som kommunen
ønsker at åbne op for borgerne.
Den gamle direktørbolig og tulipbygningen bliver også med tiden åben for midlertidig aktivitet frem mod, at
slagterigrunden kan indtage sin nye position som vækstmotor i byen.
”Det tager tid at skabe et nyt og driftigt område til glæde for hele byen, men vores ønske er, at der i den
mellemliggende periode skal være liv på slagterigrunden. Derfor arbejder vi med forskellige modeller for,
hvordan vi kan skabe midlertidige aktiviteter i de tre tilbageværende bygninger og på området som sådan,”
fortæller Hans Stavnsager.
PRESSEN ER OGSÅ VELKOMMEN TIL FESTEN.
Vedhæftet foto kan frit anvendes.
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