PRESSEMEDDELELSE

Dato: 18. december 2014

Foredragsrække skal invitere til debat om udviklingen
af Gyrstinge- og Haraldsted Søer

Ringsted Kommune

I sommer overtog kommunen Gyrstinge og Haraldsted søer fra
Hovedstadens Vandforsyning. Den 15. december vedtog Klima- og
Miljøudvalget at sætte gang i arbejdet med en helhedsplan for udviklingen af
søerne. Det betyder bl.a. at kommunen inviterer borgerne med til en debatog foredragsrække, for at få så mange gode ideer til udviklingen af søerne
som muligt.
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Frem til 1. marts 2015 kan alle borgere og foreninger komme med ideer til
udviklingen af de rekreative områder ved søerne. Formand for Klima- og
Miljøudvalget Klaus Hansen (V) siger:

www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

”Vi håber, at rigtig mange borgere og foreninger vil komme med gode ideer til
arbejdet. Det er vores klare ambition at skabe noget, som alle bliver glade for.”
Fire inspirationsforedrag
For at få så mange synspunkter og ideer frem tager kommunen initiativ til en
debat- og foredragsrække i januar og februar samt en efterfølgende workshop.
Klaus Hansen uddyber:
”Vi arbejder med flere tiltag for at få borgerne med på råd. Et af tiltagene er en
debat- og foredragsrække, der kan hjælpe os med at ”kridte banen op” og
indkredse de spørgsmål, vi gerne vil have svar på, mens vi stadig er i idéfasen. Vi
håber at rigtig mange vil deltage i arrangementerne.”
Foredragene er arrangeret i samarbejde med Ringsted Folkeuniversitet med
oplægsholdere fra bl.a. Friluftsrådet, Kulturstyrelsen og Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning. Foredragene kommer bl.a. ind på kultur- og naturværdier,
friluftaktiviteter og kulturlandskabet omkring søerne.
Du kan læse mere om projektet og arrangementerne på kommunens hjemmeside.
Alle er velkomne til at komme med deres synspunkter om søernes beskyttelse og
benyttelse inden 1. marts ved at sende en mail til: teknikogmiljo@ringsted.dk.
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Faktaboks om foredrag:
Dato

Tema

14.
januar kl.
18.30 –
21.00

Naturværdier ved Haraldsted og Gyrstinge Sø. Hvordan kan vi
opleve og beskytte dem?
Foredraget inviterer til debat om, hvordan naturværdierne skal
forvaltes i fremtiden og kommer ind på søernes naturværdier set
gennem en biolog og botanikers briller.
Foredraget finder sted på Rønnedevej 9, mødelokale 1.

19.
januar kl.
18.30 –
21.00

Helhedsorienteret friluftsplanlægning
Foredraget inviterer til debat om fremtidens friluftsliv ved søerne, og
handler om de aspekter, der er vigtige at inddrage når man
planlægger for friluftsliv, og de synergieffekter man kan opnå ved at
tænke helhedsorienteret.
Foredraget finder sted på Rønnedevej 9, mødelokale 1.

28.
januar kl.
18.30 –
21.00

Kulturmiljøer i og omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø.
Foredraget er et strejftog forbi de mange fortællinger i
kulturlandskabet omkring søerne – fra de royale kulturmiljøer til
sporene efter den lille husmands historie. Foredraget inviterer til
debat om, hvordan disse miljøer kan forvaltes.
Foredraget finder sted på VUC Ringsted, Ahornvej 1.

9. februar
kl. 18.30
– 21.00

Skovenes forvaltning i fremtidens klima
Foredraget lægger op til debat om fremtidens skovforvaltning og
handler om, hvordan skovene påvirkes af klimaforandringer, og
hvad det kommer til at betyde for fremtidens skovforvaltning og
dermed også skovene omkring søerne.
Foredraget finder sted på Rønnedevej 9, mødelokale 1.
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26.
februar
kl. 19.00

Workshop
Efter velkomst fra udvalgsformand Klaus Hansen og indlæg fra
projektleder Eilif Byrnak lægger kommunen op til debat om centrale
emner for søernes fremtidige benyttelse og beskyttelse: Skov og
naturinteresser, friluftsaktiviteter og rekreativ benyttelse, samt
kulturinteresser og anvendelse af de fysiske anlæg omkring søerne.
Lokalitet for workshop er ikke fastlagt.

Alle foredrag og workshop er gratis.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Formand for Klima- og Miljøudvalget, Klaus Hansen tlf.: 40 13 80 41
Projektleder, Eilif Byrnak tlf.: 57 62 63 71
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