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Nu går anlægget af naturstien i gang
Naturstyrelsen har indgået en aftale med entreprenørfirmaet Anton
Christensen Aps om anlæg af naturstien. Arbejdet går i gang i den
kommende uge.
Entreprenørens formand Orla Kviesgaard kan kontaktes på mobil
23 31 13 61, hvis der opstår forhold, som der er behov for at drøfte i
forbindelse med anlæggets udførelse.
Naturstien indvies den 29. september.
Entreprenørens adgang til den nedlagte jernbane
Entreprenøren kan af hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af
arbejdet have behov for at benytte private veje/fællesveje til arbejdsmæssig
kørsel. Entreprenøren vil i den forbindelse kontakte de berørte naboer for
indgåelse af aftaler.
Begrænsninger i benyttelse af de nedlagte stationsarealer og jernbanen,
mens anlægsarbejdet står på
Fra anlægsarbejdet går i gang og frem til færdiggørelse er den nedlagte
jernbanestrækning og stationsarealerne en arbejdsplads. Det betyder, at
arealerne ikke må benyttes til færdsel, parkering etc. Nogle steder opsættes
skilte med adgangsforbud og/eller der afspærres. Vær opmærksom på
skiltningen og respekter adgangsbegrænsningerne, så der ikke opstår farlige
situationer for jer eller entreprenørens medarbejdere.
Naboer kan fortsat bruge private overkørsler, når der ikke aktuelt foretages
anlægsarbejde på eller op til overkørslen.
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Naturstien forlænges med cykelmotorvej
Faaborg-Midtfyn kommune har i efteråret bevilliget penge til, at naturstien
kan forlænges fra dens afslutning i Ringe bag Rynkeby Foods med en
kommunal dobbeltrettet, asfalteret cykelsti (cykelmotorvej) frem til
Ørbækvej i Ringe. Anlægget af cykelstien gennemføres sammen med
anlægget af naturstien.
Skelfastlæggelse ved landinspektører
De ejendomsmæssige berigtigelser er nu registreret hos Kort- og
Matrikelstyrelsen for ejerlavene:
Boltinggård Hgd., Ringe
Ringe By, Ringe,
Kellerup By, Ringe
Herringe By, Herringe
Skovsgård Hgd. Herringe
Nybølle By, Hillerslev
Højrup By, Hillerslev
Skovsgård Hgd., Espe
Espe By, Espe
Derimod er de ejendomsmæssige berigtigelser endnu ikke registreret for
følgende ejerlav:
Hågerup By, Brahetrolleborg
Fleninge By, Brahetrolleborg
Ejerlavene Hågerup By, Brahetrolleborg og Fleninge By, Brahetrolleborg
afventer af tekniske grunde, at andre matrikulære ændringer inden for
ejerlavene færdiggøres, før end berigtigelserne kan registreres i Kort- og
Matrikelstyrelsen.
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