Ringe, 12. marts 2018

Pressemeddelelse

Tag gummistøvlerne på og mød op til 2. byting om udviklingen i Nr. Lyndelse/ Nr. Søby
Søndag den 18. marts inviteres borgerne i Nr. Lyndelse og Nr. Søby til det andet af tre ’byting’ om
udviklingen af deres lokalområde. Forårets tre byting skal bidrage til den masterplan, som politikerne
senere på året skal tage stilling til
Når borgerne søndag den 18. marts er inviteret til byting om udviklingen af Nr. Lyndelse/Nr. Søby, bliver det
et lidt anderledes byting. Det kommer nemlig til at foregå til fods, hvor borgerne sammen skal på opdagelse i
landskabet omkring de to byer. Undervejs på ruten vil man blive præsenteret for nogle udvalgte steder og
tematikker af relevans for det kommende udviklingsprogram og masterplanen.
”Der vil være både en børnerute og en voksenrute, så vi håber, at rigtig mange vil bruge det som en
anledning til at komme ud og gå en tur sammen søndag formiddag, samtidig med at de altså fortæller os,
hvad de kunne drømme om i fremtiden, fortæller borgmester Hans Stavnsager og fortsætter:
”Det er de mennesker, der allerede bor her, der skal være med til at tegne fremtiden, derfor vil vi meget
gerne have alle generationer med.”
Mødestedet for ’det vandrende byting’ er spejderhytten, Albanivej 71, hvor man kan møde op kl. 10 og kl. 11.
Der vil være aktiviteter på pladsen ved spejderhytten fra kl. 10.00-12.30, hvor man kan varme sig ved bålet,
grille skumfiduser og nyde en kop kaffe.
Bykontor i Carl Nielsen Hallen
Samme søndag vil der også være et Åbent Bykontor fra 11.00-13.00 i Carl Nielsen Hallen, fordi en del af
børnefamilierne forventes at være til gymnastikopvisning der.
”Bykontoret er et tiltag, hvor vi møder borgerne dér, hvor de er. Så de, der ikke har mulighed for at deltage i
et af de tre byting, kan møde os på et ’åbent bykontor’, hvor man kan komme med input og høre om
processen frem mod en masterplan for området,” fortæller projektleder Birgit Sønderskov Weber.
Der vil også være et ’åbent bykontor’ i morgen tirsdag ved Børnehuset Symfonien fra kl. 15.00-17.00.
Deltag 2. Byting, søndag den 18. marts 2018
Spejderhytten
Albanivej 71
Kl. 10.00-12.00
Tilmelding til bytinget via plan-kultur@fmk.dk, senest torsdag den 15. marts.
FAKTA: 600 nye borgere til Nr. Lyndelse og Nr. Søby
Nr. Lyndelse/ Nr. Søby tilbyder med sin placering midt i det grønne og tæt på storbyen Odense det bedste
fra to verdener. Samtidig ligger Nr. Lyndelse/Nr. Søby meget tæt 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.
Følg arbejdet med masterplanen på: www.fmk.dk/nrlyndelse-nrsoeby
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.

