Ringe, 5. april 2019

Pressemeddelelse

Borgermøde om lokalplaner for Fremtidens Forstad
Torsdag den 11. april 2019 er borgerne i Årslev-Sdr. Nærå inviteret til møde om det
forestående arbejde med nye lokalplaner for den samlende bymidte, portalområdet og den
nye bæredygtige bydel
I slutningen af 2018 kunne Faaborg-Midtfyn Kommune offentliggøre to flotte og ambitiøse
vinderprojekter i konkurrencen om at tegne Fremtidens Forstad i Årslev-Sdr. Nærå.
Nu skal kommunens planfolk i gang med at udarbejde forslag til nye lokalplaner for de tre områder.
Inden de går i gang, er borgerne inviteret ind for at give deres input til det forestående arbejde.
Det foregår ved et borgermøde torsdag den 11. april kl. 19 på Polymeren.
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) understreger behovet for at få
borgernes bidrag:
”Borgerne har været med hele vejen og har været meget engagerede i processen frem mod
arkitektkonkurrencerne. Nu står vi med nogle stærke vinderprojekter, som sætter retningen for
byudviklingen. Vi har brug for borgernes engagement også i de næste skridt, vi tager. Derfor vil vi
rigtig gerne have deres bidrag, inden vi tager hul på at udarbejde forslag til nye lokalplaner,”
fortæller han.
Mødet torsdag den 11. april er en del af en såkaldt foroffentlighed besluttet i Teknik- og
Miljøudvalget. Input kan sendes på e-mail til: planogkultur-post@fmk.dk eller pr. post til: Plan,
Mellemgade 15, 5600 Faaborg senest den 1. maj.
Byværkstedet på Polymeren har ligeledes åbent hhv. den 11. april fra kl. 16-18.30 og den 25. april
fra kl. 16-18, hvor det også er muligt at stille spørgsmål til vinderprojekterne og komme med
kommentarer.
De nye lokalplaner kommer til at tage afsæt i de to vinderprojekter for hhv. en samlende bymidte
og en bæredygtig bydel. Når de nye lokalplaner foreligger, bliver borgerne igen inviteret til at
kommentere på de konkrete forslag.
Læs mere om vinderprojekterne på aarslev.fmk.dk
Vedlagte foto må anvendes i forbindelse med omtale af Fremtidens Forstad. Skal krediteres:
Holscher Nordberg.
Billedtekst: Portalområdet er et af de områder, der nu skal udarbejdes en ny lokalplan for.
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