Den 15. september 2010

Natursti: Lokale opvarmningsmøder starter
borgerinddragelsen
Nu sættes naturstiprojektet i gang. Første fase er, at indsamle gode ideer fra borgere, naboer og interesseorganisationer om, hvordan vi kan lave en god natursti, som lokalbefolkningen
og ferierende kan have glæde af til rekreation, motion og naturoplevelser.
”Det har været et stort ønske fra de 4 lokalråd langs den nedlagte jernbanebane og Byforum
Ringe, at borgerinddragelsen bliver igangsat med lokale møder.” fortæller projektleder Anni
Borup ” Derfor inviteres nu i samarbejde med lokalrådene og Byforum Ringe til 5 opvarmningsmøder i perioden 22. - 30. september. De første møder holdes i Højrup og Ringe den
onsdag den 22. september.”
Ved opvarmningsmøderne vil Faaborg-Midtfyn kommune og Skov- og Naturstyrelsen bl.a.
fortælle om processen fra jernbane til natursti, fortælle om særlige forhold ved jernbanestrækningen i de enkelte lokalområder og opfordre de fremmødte borgere til at komme med
gode ideer til naturstien og melde sig til deltagelse i ideværkstedet, hvor der arbejdes videre
med de gode ideer. ” Vi håber at rigtig mange borgere og naboer har lyst til at møde op og
på et tidligt tidspunkt bidrager med deres ønsker og gode ideer til projektet” siger Anni Borup.
Møderne afholdes udenfor på eller ved de nedlagte stationsarealer, så man kan komme ud
og få en oplevelse af den kommende natursti. Datoer for opvarmningsmøderne fremgår nedenfor. Den samlede borgerinddragelsesproces består af opvarmningsmøderne, et offentligt
møde og to møder i ideværksteder. Møderne er åbne for alle borgere.
Skov- og Naturstyrelsen har også åbnet en hjemmeside om projektet, som løbende opdateres bl.a. med de ideer til naturstien, som borgerne bidrager med. Naturstiens hjemmeside er:
www.skovognatur.dk/naturstiringekorinth

Lokale opvarmningsmøder
Lokalråd
Dag
Hillerslev sogn
22.september

Tid
16.30-18.00

Byforum Ringe

22. september

18.30-20.00

Herringe-RudmeVolstrup
Krarup-Espe

27. septmeber

16.30-18.00

27. september

18.30-20.00

Sted*
Højrup: P-plads ved
stationen
Grønt område overfor
Vesterparken 132- ?
Ved Nordvangsvej 8
Espe: P-plads ved
station
I Korinth Kulturhus

Korinth og Øster Hæ30. september
19.00-20.30
singe
* Hvis vejret er dårligt mødes vi på det oplyste mødested og går herefter indendørs.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Anni Borup, Skov- og Naturstyrelsen Fyn, tlf. 62651777/21490024
Læs mere på naturstiens hjemmeside: www.skovognatur.dk/naturstiringekorinth
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