VIL DU VÆRE MED TIL AT BESTEMME
hvad kommunens grønne områder skal kunne i fremtiden?
I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi mange rigtig gode grønne
områder, men vi vil gerne finde ud af hvordan vi kan benytte
dem bedre. Kunne vi vedligeholde områderne bedre nogen
steder, hvis vi slækker på det andre steder.
Derfor vil vi gerne bede om jeres hjælp. Vi vil gerne vide noget om
• hvad I bruger de grønne områder til?
• hvilke grønne områder bruger I mest?
• hvad vil du gerne opleve i de grønne områder?
• har I forslag til ændringer i områderne
Vi inviterer derfor til 3 workshops, én i hvert af egnsudviklingsområderne Forstadsbåndet, Ringeegnen og Faaborgegnen. Det
giver mulighed for, at alle kan deltage i den workshop, der passer bedst på tidspunkt, dag eller område. Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have at vide hvor mange I ca. kommer.
Vi indbyder også lokalrådene, og herigennem foreningslivet og
institutioner i områderne, til at give deres mening tilkende.
Sideløbende inviterer vi jer til at deltage i en spørgeundersøgelse
på hjemmesiden eller på facebook, hvor der spørges om nogenlunde det samme. Ved svar på spørgeskemaet er der mulighed
for at vinde gode præmier.
Med venlig hilsen

Søren Kristensen
Teknik- og Miljøudvalget, formand

PROGRAM
for alle dage

• Workshoppen skydes i
gang ved politiker

• En anderledes måde at se
de grønne områder på, ved
et oplæg fra gæst udefra

• Giv din mening til
kende individuelt

• Diskuter med andre
hvad der er vigtigt

• Resultatet fremlægges
og drøftes fælles

• Der sluttes af med en
sandwich og en vand

RINGEEGNEN

FORSTADSBÅNDET FAABORGEGNEN

Torsdag 11. marts kl. 17-19

Torsdag 21. marts kl. 17-19

Tirsdag 27. marts kl. 19-21

Tre Ege Skolen, Ryslinge
Skoles aula

Brobyskolerne, Allested-Vejle
Skoles aula

Brahesminde Skole, Svanninge
Skoles aula

Sundhed i de grønne områder
ved Nina Schriver, Movementum

Anderledes udnyttelse af de
grønne områder, vild med vilje
ved Rasmus Vincentz, Habitats

Anderledes udnyttelse af de
grønne områder ved ukendt
ukendtsen

Fortæl om du kommer på tkier@fmk.dk

Fortæl om du kommer på tkier@fmk.dk

Fortæl om du kommer på tkier@fmk.dk

