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Natursti Ringe-Korinth: Naboinformationsbrev 5
Hermed følger orientering om igangværende og nært forestående
aktiviteter. Fremover sendes naboinformationsbrevet også til naboer til den
nedlagte jernbane på strækningen fra Rynke Foods og til Algade/Svendborgvej i Ringe, da denne strækning søges inddraget i naturstiprojektet.
Plan for naturstien
Naturstyrelsen har nu sammen med Faaborg-Midtfyn kommune udarbejdet
planen for naturstien. Planen kan ses på naturstiens hjemmeside og
Faaborg-Midtfyn kommunes hjemmeside fra den 17. juni.
Links:www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Fyn/
NaturstienRingeKorinth/ eller www.faaborgmidtfyn.dk
Der afholdes offentligt møde om planen den 22. juni, kl. 19.00 på Espe
skole. Alle er velkomne.
Frem til den 6. juli modtager Naturstyrelsen skriftlige bemærkninger til
planen, hvorefter planen færdiggøres.
Lokalplan
Faaborg-Midtfyn kommune har udarbejdet en lokalplan for naturstien.
Lokalplanen offentliggøres den 21. juni på Faaborg-Midtfyn kommunes
hjemmeside. Ved det offentlige møde om naturstien, vil en planlægger fra
kommunen fortælle om lokalplanen.
Naboforhold
Vi har fået 9 tilbagemeldinger med ønske om møde eller spørgsmål til
projektet. Vi har holdt de første møder og forventer at nå rundt til de sidste i
løbet af juni måned.
Skelfastlæggelse ved landinspektører
Afmærkning og opmåling af skellet langs banen er nu færdiggjort, og
lodsejerne op til naturstien har modtaget en skrivelse fra landinspektøren
om skellet mellem naturstien og deres ejendom.
Af hensyn til skellets registrering i Kort- og Matrikelstyrelsen, skal vi anmode
om, at eventuelle spørgsmål og bemærkninger rettes til landinspektør
Casper Sørensen hurtigst muligt og at eventuelle berigtigelseserklæringer
returneres til landinspektøren senest den 20. juni. Kontaktoplysninger
fremgår af skrivelsen fra landinspektøren.
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Udvidelse af projektet helt ind til Ringe by
Faaborg-Midtfyn kommune har indgået aftale med BaneDanmark om, at
kommunen må anlægge en sti i Ringe fra Algade/Svendborgvej og frem til
naturstiens start ud for Rynkeby Foods. Naturstyrelsen søger Arbejdsmarkedets Feriefond om, at projektet kan udvides til også at omfatte denne
strækning. Der ligger en række private boliger op til denne strækning, som
derfor fremover vil dette naboinformationsbrev tilsendt.
Fjernelse af skinne og sveller
Arbejdet forløber planmæssigt og de to første etaper er afsluttet. Entreprenøren Kabell A/S er nu i gang med at fjerne skinner på den sidste
strækning mellem Rudmevej og Ringe by. Rydningen omfattet også
strækningen fra Rynkeby Foods til Algade/Svendborgvej. Opgaven afsluttes
inden udgangen af juni.
Brug af jernbanen – færdsel på eget ansvar
Alle er velkomne til at benytte Naturstyrelsens del af den nedlagte jernbane
til at gå og ride på. Det skal dog understreges, at færdsel sker på eget
ansvar og at den kombinerede grus- og asfaltsti endnu ikke er lavet. Efter at
skinnerne er fjernet, er det vigtigt at være opmærksom på, at skinnerne ved
overkørslerne stikker ud fra betonfliserne og har skarpe og hårde kanter.
Desuden forekommer huller efter svellerne og knolde med græstørv på
arealet.
Ved færdsel på jernbanearealet skal hunde altid være i snor.
Naboinformationsbrev på mail
Fremover vil vi gerne maile informationsbrevet til så mange som muligt.
Hvis du er interesseret i at få brevet på mail, så sende en mail til
abo@nst.dk med følgende oplysninger:
Overskrift: Naboinformationsbrev på mail
Tekst: Oplys det navn og adresse, som fremgår af naboinformationsbrevet,
samt den mailadresse, som vi skal sende naboinformationsbrevet til.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkomne til at kontakte mig på telefon
eller mail.

Med venlig hilsen

Anni Borup
Projektleder, forstfuldmægtig
72543543
abo@nst.dk
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