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1. Status for naturstien
Informationsbrev
Naturstyrelsen har udsendt 2. og 3. informationsbrev til naboer langs naturstien. Brevet mailes til følgegruppen og lægges på internettet, så alle har
mulighed for at se det. Ved igangsætning af nye aktiviteter på jernbanen
udsendes pressemeddelelser til pressen. I forlængelse af informationsbrevene har vi fået enkelte henvendelser fra naboer, med spørgsmål om konkrete forhold. Vi forventer, at udsende et informationsbrev i foråret, hvor vi
beder de naboer der har konkrete forhold, som de gerne vil drøfte give en
tilbagemelding, så vi kan lave en besøgsrunde.
Lokalplanproces
Kommunen er i gang med at skrive lokalplanen. Den politiske proces begynder snart. Lokalplanen ventes offentliggjort 17. maj og primo juni holdes
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offentligt møde samtidig med et offentligt møde om selve planen for projektet. Lokalplanen ventes besluttet i sin endelige form den 13. september.
Forlængelse af naturstien til Ringes Bymidte
Kommunen har nu fået en aftale med BaneDanmark om, at stien kan forlænges fra Rynkeby og helt ind til Algade/Svendborgvej. Dette vil gøre stien
endnu mere attraktiv for borgerne i byen og for turister.
Skelfastlæggelse ved landinspektør
Opgaven med fastlæggelse af skel er nu sat i gang. Der forventes at være
begrænsede problemer i forhold til uoverensstemmelser mellem ejendomsgrænsen og brugsgrænsen. På store dele af strækningen står skelhegnet
fortsat. I forbindelse med denne opgave vil vi også forsøge at få konktakt til
nogle lodsejere uden for Ringe, for at undersøge om der er mulighed for at
erhverve et mindre jordstykke til P-plads, så der også bliver god tilgængelighed til stien for ryttere uden de skal ind i Ringe by for at parkere.
Indledende pleje af naturarealer på strækningen
Ud over at naturstien bliver en rekreativ færdselsårer, så har den også mulighed for at blive spredningskorridor for dyr og planter.
Vi har i informationsbrevet oplyst, at vi snart får en entreprenør til at rydde
et frirum omkring jernbanesporet og lave indledende naturpleje. Efter en
nærmere gennemgang af de arealer, der ønskes plejet, har det vist sig, at
det kan være vanskeligt at få afslået sidearealerne nu, da de visne planter
er trykket sammen i jordhøjde (snetryk) så det vil være umuligt at slå det
visne plantemateriale i småstykker uden at ødelægge rødderne. Derfor udskydes dele af opgaven muligvis til efter Skt. Hans.
Retiradebygningen i Højrup
FMK og NST har haft forhandlinger med ejeren af Retiradebygningen om
evt. køb eller magelæg af arealer, så Retiradebygningen kunne tilhøre FMK
eller NST. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt at mødes mht pris
eller arealer som kunne magelægges. Derfor er forhandlingen afsluttet uden
ejerskifte. Lokalrådet vi nu forsøge at gå videre med sagen og søge penge
til istandsætning af Retiradebygningen.
Orientering fra indvielsesgruppen
Der har været afholdt 2 gode møder i indvielsesgruppen, hvor mange af
deltagerne i følgegruppen også er med. På styregruppemødet i efteråret
blev besluttet at indvielsen var en ”to-trinsraket” i Pinsen. Nu har indvielsesgruppen foreslået at alt samles på én dag. Dette vil blive overvejet i styregruppe på et forventet møde i april. Desuden kan der vise sig behov for at
flytte indvielsesdatoen, da der kan være tekniske forhold i relation til asfaltbelægning, som gør at en stor del af anlægsarbejdet først kan gennemføres
langt hen i foråret 2012. Indvielsesgruppen får en tilbagemelding ved deres
næste møde ultimo april.
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2. Plan for naturstien
Udkast til plan for stationsarealerne
Planlægningen for stationsarealer er i øjeblikket i fuld gang. Følgegruppen
blev præsenteret for 1. udkast for de 3 stationsarealer, samt de ændringer
SNS og FMK havde til udkastet.
Udgangspunktet for planlægningen er, at fastholde jernbanens kulturmiljø i
form af skinner og jernbaneudtrykket med lineære og rektangulære former.
Dernæst er det også vigtigt at føre naturen ind på stationsarealerne, som
grønt element i landsbyerne og intro til naturstien. De nye aktiviteter placeres som aktivitetsfelter.
Korinth
Den tværgående cykelsti markerer en svag grænse mellem kulturareal på
den ene side og et mere naturpræget areal på den anden side. Drejeskiven
placeres tættest på station, så veterantogsaktiviteterne samles. Stiens forløb placeres på vestsiden af skinnerne. Petanquebanen opretholdes med
nuværende placering. P-pladserne samles og koncentreres ved Kulturhuset. Der laves mindre ”bytorve”. I naturområdet placeres aktivitetsfelter til
motion, leg og ophold. Udfordringen på nuværende tidspunkt er at få ppladsområdet til at fungere. Vi har sigtet efter, at der kan være ca. 60 faste
p-pladser og yderligere 30, men det er meget vanskeligt at få placeret da
afstanden fra Vinkelvej og ind til svellerne er ret smal på dele af strækningen. Hvis de øvrige elementer i planen skal fastholdes, vil det nok være
nødvendigt at reducere antallet af p-pladser op til Kulturhuset til ca. 40,
hvortil kommer de 30 på modsatte side af skinnerne ud for savværket. Lokalrådet for Korinth tilkendegav, at man hellere vil holde fast i den foreliggende plan end at ændre på den for at få flere p-pladser presset ind. Det er
kun få gange om året, at der reelt er brug for det meget store antal ppladser.
Højrup
I Højrup er der i forvejen en meget stor og fin legeplads. Derfor er der ikke
placeret legeplads på stationsarealet, men i stedet prioriteret udvidelse af
det grønne område. Udviklingen af grønt område hjælpes på vej af plantning. Den nuværende p-plads udvides/strammes op. Hovedsporets skinner
bevares foran stationsbygningen. Opholdsareal og madpakkehus placeres
så der er god udsigt ud til åbne marker og alleen til Lykkenssæde.
Tina Ellegård foreslog at der plantes frugttræer mellem naturstien og boligområdet. Mente, at der kan være tvivl om en bålplads vil blive brugt og om
den vil kunne have den uheldige effekt, at den nuværende praksis fra enkelte borgere med at lave affaldsafbrænding vil fortsætte.
Espe
Ved Espe bevares skinner foran stationsbygningen og frem til afslutningen
af sidesporet. Naturstien føres umiddelbart nord for skinnerne. Der etableres en p-plads ved Kastanievej. Opholdsareal med madpakkehus etableres
nord for stien, mens legeplads etableres syd for.
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Erik Pedersen advarede imod at placere en legeplads for tæt på den offentlige vej. Tina Ellegaard gjorde opmærksom på behovet for, at det var muligt
at komme af stien i nærheden af Skolevej.
Fra følgegruppen var der generel opbakning til at fortsætte planlægningen
af stationsarealer ud fra de forelagte planer.
Udkast til plan for strækningen
FMK og NST har gjort de indledede tanker om plan for selve strækningen,
men mangler at få dem nedfældet på papir og med illustrationer. Der blev
redegjort for de elementer der kommet til at indgå i planen: kulturmiljøet,
naturforhold, landskab/gode udsigter, rekreative muligheder og motion.
3. Bordrunde - aktiviteter i lokalråd mv med relevans/tilknytning til naturstiprojektet.
Jens Led spurgte til stiforbindelse fra stationsarealet i Korinth og ned til Arreskov sø. Karin Skovhus svarede, at den vil der blive taget fat på, når naturstien er etableret.
Søren Nielsen fortalte at lokalrådet overvejede at placere Korinth Kulturdage i 2012, så det falder sammen med weekenden for indvielse af naturstien.
Jørgen Kej oplyste, at Fyns Land har fået 250.000 kr. til at markedsføre
lokalrådenes arbejde og at dette måske kunne ske med foldere i tilknytning
til naturstien. Når stien er lavet overvejes, om der kan lavet et fugletårn ved
Arreskov sø tæt ved Korinth.
Tina Ellegaard fortalte at lokalrådet særligt arbejdede med at forbedre kirkestien fra Hillerslev og ned til jernbanen, så den bliver bedre som skolesti.
4. Eventuelt
Jørgen Kej oplyste, at Kulturhuset i Korinth vil deltage i en konkurrence om
et kunstværk til stationsarealet.
Karin Skovhus fortalte at kommunen behandlede en sag om nedlæggelse af
en markvej ved Hågerup. I øjeblikket annonceres ønsket om nedlæggelse
og lokalråd har modtaget brev om sagen. Alle kan sende høringssvar frem
til primo april, hvorefter kommunen afgør sagen. På Øvej ønsker beboeren
at skilte med, at der ikke må rides på den private fællesvej, hvilket de har ret
til at gøre.

ooOOOOOoo

4

