INVITATION TIL PLANVÆRKSTED OM RINGEBAKKERBRUDDENE DEN 23.-24. MAJ
Brydningen i Ringebakkebruddene er ophørt og
arbejdet med rydning og efterbehandling er i
fuld gang. I 2012 ventes området at stå klart og
åbnet for offentlig adgang. Forinden skal besluttes hvordan området bedst kan indrettes så det
bliver et attraktivt rekreativt område for friluftsliv.
Vi har allerede flere ønsker fra kommende interessegrupper og brugere. Men for at komme
nærmere en samlet plan for området der varetager flere interesser har vi brug for flere konkrete
input og ideer.
Området er fredet, og når NCC trækker sig helt
ud af bruddene er der begrænsninger på, hvad
der må ske i området. Generelt må der bl.a. ikke
bebygges eller anden fast inventar. Men med en
fornuftig og velbegrundet samlet plan tror vi, at
det vil være muligt at opnå tilladelse til at indrette et begrænset antal faciliteter til friluftsaktiviteter i området.

Planværksted – Hvad går det ud på?
Et planværksted er en metode til at inddrage
flere i beslutningerne om, hvordan et område
videreudvikles.
Vi har gode erfaringer med planværksteder fra
udvikling af byområder på Bornholm, og tror på
at metoden her kan bidrage til et godt resultat
hvor forskellige interesser og behov er tilgodeset.
Selve planværkstedet forløber over to på hinanden følgende eftermiddage/aftener. De to konsulenter der vil lede planværkstedet, arkitekt
Gunhild Witt og landskabsarkitekt Anne Truelsen
Schultz, har tilrettelagt processen, så alle kan
deltage uanset baggrund.

De der er interesseret vil efterfølgende blive
holdt orienteret om det videre forløb, og få mulighed for at følge deres interesser og forslag til
”dørs” helt frem til den endelige beslutning og
realiseringen af de konkrete tiltag.

Mandag den 23. maj kl. (15) 16:30-20 i
NCC´s hal i det nordligste stenbrud.
(Vi sørger for skiltning fra Borrelyngsvej ved
Ringedalsvej og fra Vang Havn.)
Program:
Kl. 15-16:30 Ankomst, kaffe/the og
mulighed for at besigtige
området
Kl. 16:30

De to konsulenter introdu
cerer og kommer med
inspiration

Kl. 17:00

Arbejdsgrupperne dannes
og drøfter områdets kvali
teter

Kl. 18

Grupperne arbejder med
konkrete ideer ud fra
valgte temaer

Kl. 19:30

Grupperne præsenterer
deres resultater

Kl. 19:50

Afrunding af 1. dagen

Grupperne vil arbejde med lidt forskellige emner, men alle vil skulle tage stilling til naturen og
landskabet og til udvalgte aktiviteter og oplevelsesforløb i området.
Der vil naturligvis også være mulighed for at
komme med egne idéer.

Tirsdag den 24. maj kl. 19-21, mødelokale
1, Skovløkken 4, Tejn.
Forud for mødet har Gunhild Witt og Anne
Truelsen Schult bearbejdet forslag og ideer fra
den 23. maj og er fremkommet med et samlet
udkast til indretning og aktiviteter i området.
Program:
Kl. 18:45
Kl. 19:00
Kl. 19:45
Kl. 20:50

Ankomst, kaffe/the
De to konsulenter præsenterer
et samlet forslag for området
Forslaget debatteres
Afrunding af selve planværk
stedet og kort om det videre
forløb

Praktiske oplysninger
Begge dage byder vi på the og kaffe med lidt
at styrke sig på ved ankomsten og den 23. på
sandwich og vand ca. kl. 18. Husk varm påklædning og praktisk fodtøj, da vi opholder os
udendørs i bruddet og i NCC´s åbne maskinhal,
hvor der vil være opsat stole og borde mm. til
lejligheden.

Tilmelding
Alle interesserede er velkomne men forudgående
tilmelding er nødvendig og skal ske senest den
19. maj pr. mail til vivi.granby@brk.dk eller på
telefon 5692 2160.

