Ringe, 18. januar 2018

Pressemeddelelse

Borgere inviteres til dialogmøde om ny bydel i Årslev
Lørdag den 20. januar 2018 inviteres alle interesserede til dialogmøde om udviklingen af en ny
bydel i Årslev, syd for Odense.
Ambitionerne for Årslev er store. Udviklingen af en ny bydel og en sammenhængende bymidte skal være
med til at gøre Årslev til en grøn og livlig forstad til Odense og bosætningssted for børnefamilier,
iværksættere og mennesker, der vil både naturen og storbyen.
Lørdag den 20. januar 2018 kl. 11.00 inviteres indbyggerne i Årslev og omegn til dialog om den nye bydel
midt i det grønne landskab og samtidig tæt på bymidte, togstation og motorvej med blot 10 minutter til
campusområdet og det nye supersygehus i Odense.
Grøn forstad med nerve
Årslev er i dag kendt for at huse engagerede mennesker, der vil udvikling og fællesskab. Den nye bydel skal
være med til at styrke byens særkende for at gøre det endnu dejligere at bo i Årslev og for også at kunne
tiltrække flere, der gerne vil være tæt på storbyens puls i Odense og samtidig dyrke fællesskaberne og
naturen, der hvor de bor. Det kunne fx være medarbejderne i Miljøstyrelsen, der som bekendt får adresse i
Odense i 2019.
”Årslev et genialt sted for bymennesker, der også gerne vil have naturen tæt på. Derfor byder vi også meget
gerne Miljøstyrelsens medarbejdere og deres familier velkommen i Årslev. Her kan man nyde roen, og man
kan ræse af sted på mountainbike, bade året rundt i Tarup Davinde og benytte sig af alverdens fritidstilbud
på mødestedet Polymeren - man kan sågar starte noget op selv, hvis man har en god idé. Og så er man
samtidig meget tæt på kulturtilbud og, ja, arbejdspladser i Odense,” fortæller borgmester Hans Stavnsager
(S), der håber, at rigtig mange vil møde op og bidrage til udviklingen af den nye bydel.
”Det bliver en bydel, hvor det grønne og fællesskabet er i centrum. Det betyder blandt andet, at vi ønsker
bæredygtige boliger og byrum samt forskellige boligformer, der gør det muligt både at være sig selv og at
dyrke fællesskabet. Vi håber at kunne skabe en bydel, hvor det at deles om tingene er naturligt, og hvor det
er nemt at leve bæredygtigt,” siger Hans Stavnsager om Kommunalbestyrelsens vision for bydelen og
Årslev.
Kom til dialogmøde om den nye bydel (Pressen er velkommen)
Lørdag den 20. januar 2018
Kl. 11.00-14.00
I Polymeren
Stationsvej 69, 5792 Årslev
Program
11.00:
11.10:
11.45
12.30
Ca. 13.45

Borgmester Hans Stavnsager byder velkommen
Introduktion til arkitektkonkurrence om ny bydel
Guidet tur i området, hvor den nye bydel skal ligge
Arbejdsstationer – deltagere drøfter og bidrager til forskellige temaer i
Tak for bidragene

Fakta: Fremtidens Forstad ligger i Årslev
Under overskriften Fremtidens Forstad investerer Faaborg-Midtfyn Kommune i Årslev/Sdr. Nærå for at gøre
området til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve for mennesker, der gerne vil bo med naturen lige
uden for døren og med storbyens tilbud og arbejdspladser tæt på. Med både tog, supercykelsti og motorvej
til de mange nye arbejdspladser i det sydlige Odense tilbyder Fremtidens Forstad indbyggerne det bedste
fra to verdener.
I foråret 2018 sætter kommunen gang i to arkitektkonkurrencer, der dels skal forskønne og udvikle
bymidten i Årslev/Sdr. Nærå, dels skabe et helt nyt og bæredygtigt boligområde. Årslev er kendt for stærke
og uformelle fællesskaber, hvor man kerer sig om hinanden, og det er let at falde til. I udviklingen af den
nye bydel bliver der derfor også lagt vægt på fællesskab og bæredygtighed.
Yderligere oplysninger, kontakt
Borgmester Hans Stavnsager, mobil 72 53 17 14
Chefkonsulent byudvikling Birgit Sønderskov Weber, mobil 72 53 20 78 (udvikling af bydel)
Byplanlægger Trine Hedegård Jensen, mobil 72 53 20 81 (udvikling af bymidte)

