Ringe, 20. februar 2018

Pressemeddelelse

Politikerne vil styrke hjertet i Ringe
Et flertal i Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har netop vedtaget en strategi, der
skal være med til at sikre, at bymidten i Ringe også er attraktiv og levende i fremtiden
Detailhandlen har det svært i disse år. Fortsætter udviklingen vil mange mindre byer i fremtiden ikke kunne
tilbyde deres indbyggere et egentligt handelsliv. Det forudser Institut for Center-Planlægning (ICP) i en nylig
kortlægning.
Ringe er en af de byer på Fyn, der trods sin nærhed til både Odense og Svendborg har et stærkt handelsliv.
Det ønsker politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune at fastholde og styrke, så byen, dens borgere og det
store opland også i fremtiden har en levende bymidte at færdes i.
Derfor har et flertal i Kommunalbestyrelsen netop vedtaget en bymidteplan med den klare målsætning at
styrke hjerte i Ringe.
”Ringe er en rigtig dejlig by med et stærkt handelsliv i dag, men vi mærker også, som andre byer, at ehandel og store butikscentre presser bymidten, derfor er der brug for, at vi gør noget aktivt for at fastholde og
udvikle en god og levende bymidte, der også kan trække mennesker til om ti år,” fortæller borgmester Hans
Stavnsager (S).
Fem veje til en fortsat levende og attraktiv bymidte
Bymidteplanen er blevet til på baggrund af et stort borgerengagement, hvor mange indbyggere i Ringe har
engageret sig og kommet med mange af de ideer, der nu er en del af planen – en plan, der bliver det
strategiske styringsværktøj for, hvordan bymidten kan udvikle sig over tid.
Bymidteplanen peger på fem strategiske udviklingsområder, der baserer sig på en analyse af bymidtens
udfordringer og potentialer. Fem områder som kommunen altså nu og i de kommende år vil arbejde på at
realisere – i tæt samspil med både borgere, forretningsdrivende og foreningsliv. De fem områder er:


Handelsbyen: Et Kompakt og levende handelshjerte



Forbindelser & bevægelser: Et netværk, der kobler til hjertet



Ankomst & fortætning: En fortættet bymidte med nye forsider



Byliv og byrum: Bymidte hvor folk bliver længere



Proces & involvering: En foranderlig og engagerende bymidte

Bymidteplanen rummer en lang række konkrete forslag til indsatser på kort, mellemlang og lang sigt. Det
handler bl.a. om at udvikle butikslivet med fokus på Algade og Torvet. Synliggørelse af stier og passager,
der fører ind til bymidten – eller hjertet, som det betegnes i bymidteplanen. Og udvikling af et ambitiøst
eventprogram til Torvet og bymidten, hvor også byens mange kultur- og fritidsinstitutioner er med.
”Borgerne i Ringe er kendt for deres engagement og deres vilje til at få ting til at lykkes, også på trods.
Borgerne har også engageret sig i bymidteplanen og er kommet med rigtig mange gode ideer. Derfor har jeg
stor tiltro til, at vi kan lykkes med, at Ringe også om ti år har en levende bymidte. Men vi lykkes kun i et tæt
samarbejde med borgerne, de forretningsdrivende og foreningslivet,” siger Hans Stavnsager.
Bymidteplanen er blevet til i dialog med en lang række borgere og interessenter i byen, der har bidraget med
viden og ideer samt i dialog med arkitektvirksomheden Gehl og Institut for Center-Planlægning ICP.
Læs hele bymidteplanen og den forudgående analyse. (Også vedhæftet.)
Yderligere oplysninger, kontakt borgmester Hans Stavnsager på tlf. 72 53 17 14 eller byplanlægger
Malene Laustsen Larsen på tlf. 72 53 20 70.

