Kom med til
grønt fremtidsværksted
Esbjerg Kommune skal i gang med en ny Sektorplan for
park, skov og friluftsliv. Derfor holder vi tre borgermøder
i form af »grønne fremtidsværksteder«. Her stiller vi
skarpt på, hvad der er vigtigt for det grønne i Esbjerg
Kommune, og det vil vi gerne høre din mening om. Hvis
du har lyst til at deltage, skal du tilmelde dig et af de tre
grønne fremtidsværksteder. Tilmelding skal ske på vejogpark@esbjergkommune.dk senest den 21. september.
Oplys mailadresse og mobilnr.
Fremtidsværkstederne afholdes her:
•	Onsdag den 23/9 2020, kl. 17.00 til 19.00, på Bramming Kultur- og Idrætscenter, multisal, Bramming
•	Tirsdag den 24/9 2020, kl. 17.00 til 19.00, i Danhostels mødelokaler i Ribe
•	Lørdag den 26/9 2020, kl. 11.00 til 13.00, på Blue
Water Dokken, mødelokaler 1-3, Esbjerg
Af hensyn til COVID19 er der fastsat et maksimalt
deltagerantal på de tre møder, så vi kan sikre, at vi kan
holde god og sikker afstand. Pladserne fordeles efter
først-til-mølle-princippet. På alle tre møder vil der være
en let forplejning. Vi vil til hver en tid følge retningslinjerne for COVID19.
Det sker på Fremtidsværkstederne
På de tre grønne fremtidsværksteder kan du besøge
en række stande med hvert deres emne. Ved standene
kan du komme med dine idéer og høre mere om emnet.

Standene har fokus på følgende emner som: Bæredygtige byer, sundhed, friluftsliv, klimatilpasning og biodiversitet. Der bliver også mulighed for at komme på en
kortere gåtur ud i det grønne.
Det videre arbejde
Ideerne fra de tre grønne fremtidsværksteder skal indgå
i arbejdet med Sektorplanen for park, skov og friluftsliv,
som forventes at blive afsluttet i løbet af 2021.

Sektorplanen sætter retning for
udviklingen og hermed fremtiden
for vores grønne områder.
Derfor inviterer vi alle, både børn
og voksne med til at komme med
gode ideer og input til sektorplanen.

