Vi skaber liv i Korsør
– kom til workshop om en levende bymidte
Sommeren er over os, Korsør bobler af liv, og det skal vi have meget mere
af i det kommende år.
Derfor starter Korsør Erhvervsforening nu til en workshop, som samtidig er
startskuddet til et nyt samarbejde, hvor vi sammen finder ideer og realise
rer ideer til udvikling af bymidten. Formålet er at styrke detailhandlen og
resten af byen ved at skabe flere oplevelser og mere byliv.

Workshop: tirsdag den 21. september 2021 kl. 18.00-20.30
Sted: F æstningen, der vil være lidt godt at spise
og noget at drikke
PROGRAMMET FOR AFTENEN:
Vi har allieret os med bystrategisk
rådgiver fra Skælskør Torsten Bo
Jørgensen, som har lovet, at aftenen
bliver levende, engagerende og med
fokus på vores drømme og Korsørs
potentialer.
• Et blik udefra på Korsør bymidtes
potentialer
• Workshop og fælles drømme om Korsør –
hvordan kan bymidten blive endnu bedre?
• Opsamling – hvor er den fælles energi?
Hvad er den røde tråd i vores drømme?
• Præsentation af det nye bysamarbejde, der
starter op til september, hvor vi sammen reali
serer små og store ideer, der skaber byliv.
Alle borgere, erhvervsdrivende, grundejere, kulturaktører og
foreninger inden for området er inviteret til at deltage i work
shoppen. Derudover foreninger mv. uden for området, som
kan bidrage til at skabe aktivitet i bymidten.
Vi håber meget at se jer! Vi vil meget gerne have, at I kom
mer, selv om I ikke nødvendigvis deltager i det nye by
samarbejde.
Det nye samarbejde koordineres fra starten med Slagelse
Kommune og Korsør Bymidtegruppe, så vi sikrer os, at
det nye initiativ supplerer de igangværende projekter
bedst muligt – målet er, at det hele tilsammen skal
skabe en levende Korsør bymidte.

Der vil være åbne møder hver måned, og Korsør
Erhvervsforening har afsat en pulje på 50.000 kr. til
realisering af ideerne.
Det nye bysamarbejde vil have fokus på det område,
der er vist på kortet her:

TILMELDING senest den 15. september
Tilmeld dig, og lad os sammen forme fremtidens
Korsør bymidte.
Mail: heidi.bjerre@sn.dk

