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Invitation til deltagelse i følgegruppe vedr. projekt Natursti RingeKorinth
I sidste uge besluttede Faaborg-Midtfyns kommunalbestyrelse, at de ønskede en natursti på jernbanestrækningen Ringe-Korinth. I forlængelse heraf er Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune
begyndt at konkretiserer projektet og planlægge det videre forløb m.v.
Som tidligere meldt ud vil de lokale interesser og kommende brugere af
stien til natur- og kulturoplevelser, motion, undervisnings etc. blive inddraget
i planlægningen, så naturstien kan blive til glæde for så mange som muligt.
Vi forestiller os, at det kan ske med afsæt i offentligt borgermøde, hvor vi
nedsætter arbejdsgrupper omkring specifikke emner, som f.eks. motion og
sundhed, naturoplevelser, kulturmiljø, ridesti.
For at skabe en god lokal forankring af projektet og processen vil vi gerne
invitere en række organisationer i lokalområdet til at deltage i en følgegruppe. Formålet med følgegruppen er desuden at sikre en koordinering til andre lokale initiativer, f.eks. arbejdet omkring de lokale udviklingsplaner, og
fremme kontakten til andre lokale interessenter.
Første møde i følgegruppen holdes den 5. marts kl. 19.00-21.00. På det
første møde vil vi give et første bud på tidsplan for gennemførelse af projektet. Vi vil desuden gerne have en dialog om vores forslag til den bredere
borgerinddragelsesproces, som ventes igangsat i løbet af foråret. Nærmere
information om mødested og dagsorden følger inden mødet.
Vi vil gerne senest 23. februar have en tilbagemelding om, hvorvidt din organisation ønsker at deltage. Vi forestiller os at hver organisation sender én
repræsentant og skal bede om at få navn og adresse (gerne mailadresse),
så vi kan sende dagsordenen til mødet direkte til repræsentanten.
Med venlig hilsen
Anni Borup
abo@sns.dk
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Brevet er sendt til:
Fyns Land, Erik Sønderskov, Langdyssevej 25, 5863 Ferritslev
(sonderskov@city.dk)
Lokalrådet for Korinth, Jørgen Kej, Flenningevej 10, 5600 Faaborg
(joke@faaborgmidtfyn.dk)
Lokalrådet Krarup-Espe, Ros-Mari Mattsson, Tangevej 2, 5750 Ringe
(tange2@mail.tele.dk)
Hillserslev sogns Beboerforening/Lokalråd, Arne Kløverpris, Øvre Hillerslev 1, 5750
Ringe (arne-kl@mail.dk)
Lokalrådet Herringe-Rudme-Volstrup, Tyge Andersen, Volstrupvej 27, 5750 Ringe
(ta@c.dk)
Byforum Ringe, Max Ravn, Hallingager7, 5750 Ringe (max.ravn@mail.dk)
Langs Banen, Arne Brunholm, Industrivej 8, 5672 Broby (ab@brunholm.dk)
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur, Peter Flint Jensen, Torvet 3A, 5750
Ringe (advokat@pfj.dk)
DNs lokalkomite, Nina Larsen, Lundergårdsvej 57, 5792 Årslev
(nina_larsen@aarslevnet.dk)
Friluftsrådet Sydfyn, Christian Jensen, Fuglebakken 43, 5610 Assens
(sydfyn@friluftsraadet.dk)
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