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Natursti Ringe-Korinth: Naboinformationsbrev 6
Hermed følger orientering om igangværende og nært forestående aktiviteter. Efter den indledende status for projektet, henvender dette brev sig primært til naboer som har overkørsler over den nedlagte jernbane eller som
benytter jernbanens grøfter til afledning af vand.
Plan for naturstien
Der blev den 22. juni holdt offentligt møde om naturstien på Espe skole med
ca. 80 deltagere. Frem til den 6. juli har det været muligt at sende Naturstyrelsen skriftlige bemærkninger til planen. Der er indkommet en enkelt bemærkning.
Den færdige plan kan ses på hjemmesiderne:
Links:www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Fyn/
NaturstienRingeKorinth/ eller www.faaborgmidtfyn.dk
Næste fase i naturstiprojektet er, at Naturstyrelsen nu går i gang med detailplanlægning og projektering.
Fjernelse af skinne og sveller
Arbejdet er nu afsluttet på hele strækningen.
Afvanding til jernbanens grøftesystem
I forbindelse med efterårets detailprojektering af naturstien skal vurderes i
hvilket omfang, der skal foretages en vedligeholdese af grøfter og rørunderføringer. Vi mangler i den forbindelse et overblik over hvilke naboer, som
afvander til jernbanens grøftesystem. Når vi har det, kan vi vurdere, hvilke
forpligtigelser vi har og hvilket behov for vedligeholdelse der er nu og i fremtiden.
For at få overblik over afvandingsforhold skal vi anmode naboer, som afvander til jernbanen om at kontakte os og oplyse ejendommens adresse. Så
vil vi sende et kort over ejendommen til indtegning af ledninger/dræn, som
afvander til jernbanen. Kort kan fås ved henvendelse til Anni Borup i perioden frem til 15. juli og efter 14. august. Kort kan også fås ved henvendelse
til Vibeke Birkelund, mail vibbi@nst.dk, telefon 72543551 fra 1. august. Vi
skal have kortene retur senest 19. august.
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Behov for udvidelse af overkørsler
Vi har i informationsbrev nr. 4 oplyst, at overkørslerne ved private fællesveje
og markoverkørsler bevares i deres nuværende stand. Dette fremgår også
af planen for naturstien. I forbindelse med det offentlige møde er vi blevet
opmærksomme på, at nogle naboer kan have behov for overkørsler, som er
bredere end de betonfliser som i dag udgør overkørslerne, fordi landbrugsmaskinerne er så brede, at hjulene kører uden for fliserne, når jernbanen
passeres.
Hvor der er udlagt overkørsler i matriklen, har naboer ret til en overkørsel i
en bredde, som svarer til nutidens behov ved passage med landbrugsmaskiner. Har naboen behov for en overkørsel, som er bredere end betonfliserne, skal naboen betale for en udvidelse af overkørslen.
Når Naturstyrelsen anlægger naturstien med 1½ m asfalt og 1 m grus dimensioneres stien til at skulle holde til kørsel med cykler, ridning og mindre
maskiner, som skal renholde og vedligeholde stien. Stien dimensioneres
således ikke til tungere køretøjer.
Vi anmoder hermed naboer, som fremover har behov for overkørsler af
større bredde end der er i dag, om at give en tilbagemelding, så vi kan medtage ønsket om udvidelse af overkørslen i vores detailprojektering og i den
forbindelse afklare omkostningen for naboen. Tilbagemelding skal gives
senest fredag den 19. august.
Sker der skader på naturstien, når den er etableret, som følge af at der køres uden for overkørsler, vil Naturstyrelsen være nødsaget til at gøre skadevolder økonomisk ansvarlig.
Naboinformationsbrev på mail
Vi mailer informationsbrevet til 25 naboer, men vil gerne maile det til endnu
flere. Hvis du er interesseret i at få brevet på mail, så send 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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