Ringe, 26. februar 2018

Pressemeddelelse
Nr. Lyndelse/Nr. Søby: Borgere mødes på ’Tinge’ for at skabe udvikling
Presseinvitation: Godt 50 borgere fra Nr. Lyndelse/Nr. Søby har meldt sig til det første af tre ’byting’.
Her skal de være med til at formulere, hvordan Nr. Lyndelse/Nr. Søby kan blive et endnu bedre sted
at bo og samtidig give flere lyst til at slå sig ned netop her
I gamle dage mødtes man og rådsloges omkring byens udvikling på Tinge. Tirsdag den 27. februar kl. 17
inviterer Faaborg-Midtfyn Kommune borgerne i Nr. Lyndelse og Nr. Søby til et moderne Byting med
fællesspisning, hvor det netop er de to byers samlede udvikling, der er på dagsordenen.
”Med sit vidtstrakte landskab og sin nærhed til Odense har Nr. Lyndelse/Nr. Søby nogle åbenlyse kvaliteter,
som vi gerne vil styrke og bygge videre på i udviklingen af de to byer – og vi vil rigtig gerne have borgerne
med. Det er de mennesker, der allerede bor her, der er de bedste til at pege på det særlige i deres
lokalområde og på, hvad der skal til for, at det bliver endnu dejligere at leve livet her,” fortæller borgmester
Hans Stavnsager (S) og fortsætter:
”Arbejdet med at udvikle de to byer er samtidig en politisk prioritering for at få flere til at flytte til netop Nr.
Lyndelse/Nr. Søby som et led i vores bestræbelser på at få endnu flere med i vores gode fællesskab i
Faaborg-Midtfyn Kommune.”
Henover foråret vil borgerne blive inviteret til tre byting om områdets udvikling, ligesom der i perioden vil
være åbent bykontor forskellige steder i området, hvor borgerne kan komme med nye ideer. Alt sammen
skal det bidrage til en masterplan for den fremtidige udvikling i Nr. Lyndelse/Sdr. Nærå, som politikerne skal
tage stilling i efteråret 2018.
Landskabet og det musiske
Den verdensberømte komponist Carl Nielsen voksede op i det smukke landskab ved Nr. Lyndelse, og livet
her blev afgørende for hans verdenssucces. Ikke nok med at han hentede sin inspiration i naturen, så var
det i den lokale musikforening, han for alvor stiftede bekendtskab med musikken.
Foreningslivet er stadig stærkt i området, og naturen ligeså. Det samme er Carl Nielsen. Derfor er
fællesskab, naturen og arven fra Carl Nielsen også temaer, der vil gå igen på de tre byting som afsæt for
den fremtidige udvikling.
Bytinget den 27. februar
Netop fællesskabet bliver derfor et af de bærende samtaleemner, når indbyggerne den 27. februar 2018
mødes til første byting, der indeholder både fællessang, samtalemenu og workshop, hvor borgerne skal
komme med deres input til masterplanen.
Første byting finder sted:
Tirsdag den 27. februar kl. 17.00-20.00
I Carl Nielsen Salen på Carl Nielsen Skolen
PRESSEN ER VELKOMMEN
2. byting finder sted søndag den 18. marts, og 3. byting bliver tirsdag den 10. april.
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.
For nærmere information, kontakt borgmester Hans Stavnsager, mobil 72 53 17 14 eller projektleder Birgit
Sønderskov Weber mobil 72 53 20 78.

