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1. Evaluering af borgerinddragelsesprocessen
Der blev gennemført en bordrunde, hvor deltagerne havde mulighed for at
give deres evaluering af borgerinddragelsesprocessen.
Søren Nielsen: Processen har været positiv. Godt at alle har fået mulighed
for at være med. Oplevede ikke selv at speeddatingen fungerede – havde
måske mere lyst til kaffe på det tidspunkt.
Jørgen Kej: Borgerinddragelsen har opfyldt de ønsker der har været fra
lokalrådets side. God snak på opvarmingsmødet og ideværkstedet. Ros til
projektlederne.
Erik Sønderskov: Har ikke selv kunnet deltage, men har kun hørt positive
tilbagemeldinger fra processen.
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Tina Ellegård: Har kun hørt positivt om borgerinddragelsen. Folk føler at de
er blevet hørt.
Jørgen Elpner: Har ikke kunnet deltage i møderne. Ingen bemærkninger.
Jens Led: Har deltaget i to opvarmningsmøder, offentligt møde og
ideværkstederne. Generelt har det fungeret godt. Dog skulle 1.
ideværkstedsmøde i gruppen om friluftsliv og motion have været styret
mere, men ingen af deltagerne påtog sig rollen. Det skete så til andet møde,
som gav langt flere resultater.
Max Ravn: Det har været gode møde og derfor ros til arrangørerne.
Karin Skovhus: Det fungerede godt, at opstartsmøderne foregik udenfor på
selve banestrækningen. Snakken blev meget konkret og direkte. Oplevede
også det store fællesmøde som godt. Som ankermand på ”kulturposten”
syntes jeg speeddatingen fungerede godt. Deltagerne var gode til at byde
hinanden op med gode ideer og inspirere hinanden.
Anni Borup: Opvarmningsmøderne var gode og det var rigtig fint, at vi kom
ud og mødte en række naboer til jernbanen og fik deres synspunkter med
og en god kontakt. Den proces gav rigtig mange gode ideer. Glad for den
store tilslutning til det offentlige møde, hvor det virkede nyttigt med oplæg
fra Anders Søsted om Bryrupbanestien. Pudsigt, at en del af deltagerne
forsvandt til speeddating, måske føltes det lidt for pågående. Det største
udfordring ved ideværkstederne var helt klart gruppen om friluftsliv og
motion, som nok var for stor til umiddelbart at være selvstyrende. Omvendt
ønskede vi heller ikke at være dem der styrede. Gruppen skulle måske ud
fra antallet af deltagere være delt op i to grupper fra start.
2. Planlægningsprocessen
Anni Borup: Vi har indledningsvist brugt en del tid på at få klarhed over,
hvordan vores projektplan og lokalplan kan forløbe delvist parallelt og
delvist integreret. Nu har det ført til følgende tidsplan: Forslag til Lokalplan
sendes til politisk behandling primo februar og forventes vedtaget ultimo
marts, hvorefter der er 8 ugers offentlig høring i april og maj. Når
lokalplanen er politisk vedtaget ultimo marts kender vi de politisk besluttede
rammer og kan færdiggøre vores plan og offentliggøre denne. Vi sigter efter
at holde offentligt møde medio maj samtidig med møde om lokalplanen,
hvor der så bliver mulighed for at kommenterer på planen.
Karin Skovhus redegjorde for at lokalplanen udlægger arealet til rekreativt
område, som hindrer udstykning, byggeri, etc. Arealer uden for
jernbanematriklerne medtages i det omfang det er relevant og der er
bevaringsværdige forhold.
Jens Led: Godt at lokalplanen hindrer udstykning til f.eks. boliger, da der
kan være bekymring for dette.
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Anni Borup gjorde status over planlægningsprocessen. Vi har holdt
indledende planlægningsmøder. Budgettet til friluftsfaciliteter er på i alt 2,3
mio. kr. Vi har lavet en indledende gennemgang af ønsker fra borgerne i
forhold til de ting, som vi vurdere skal etableres, dvs. 1. prioritet. Herudover
er den en række ting, hvis etablering afhænger af forskellige forhold, f.eks.
realiserbarhed og økonomi (prioritet 2). Vi har også truffet beslutning om
enkelte ting, der ikke skal placeres. Prioriteringen i gruppe 2 vil forandres
efterhånden som planlægningsprocessen skrider frem. Nogle af ideerne
tager længere tid at afklare og derfor er vi glade for, at det er muligt at
trække planlægningsprocessen lidt længere frem i foråret end oprindelig
antaget.
Der har været holdt styregruppemøde 26. november, hvor der blev truffet en
række relevante, konkrete beslutninger i forhold til planlægningen og hvilke
publikumsfaciliteter, som gives 1. prioritet.
Der etableres et større madpakkehus i Korinth. Der etableres som
udgangspunkt et mindre madpakkehus ved Espe, samt ved Højrup, hvis
ikke Retiradebygningen kan erhverves. Ved Espe kan et madpakkehus og
legeplads enten placeres på stationsarealet eller i den nærliggende
Tumlepark, som der er direkte adgang til ad ny sti (som indgår i projektet).
Endelig beslutning afventer bud fra arkitekt, men vi vil også gerne høre
følgegruppens synspunkter.
Skov- og Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn kommune er blevet tilbudt at
erhverve Retiradebygningen i Højrup og det omgivende areal. Vi vil tage
kontakt til ejer og se, om det er muligt at blive enige om en passende pris. I
givet fald vil Retiradebygningen kunne fungere som ”madpakkehus” og
formidlingssted, så der ikke skal opføres yderlige bygninger, samtidig med
bevarelse af kulturmiljøet understøttes. Inddragelse af Retiradebygningen i
Højrup vil betyde, at faciliteterne kan koncentreres der og at det
bagvedliggende stationsareal primært kan få funktion, som grønt område,
der enten springer i skov eller hvor der plantes.
Der er ønsker om mindre opholdsarealer med borde-bænke og bænke på
udvalgte steder langs stien. Det skal der etableres. Vi har endnu ikke lagt os
fast på placeringer. I tilknytning til disse og P-pladsarealer, skal der være
bindebomme til heste.
Der laves en fugle-/udsigtsplatform ved Silke å, som er handicapvenlig.
Der vil kun blive lavet/renoveret (handicapvenligt) toiletfaciliteter i Korinth.
Enten i Kolonnehuset eller - hvis stationsbygningen erhverves – i tilknytning
til denne.
Der skal være en km-markering til løbetræning. Udformning skal
gennemtænkes nærmere.
Der etableres to minder legepladser ved Korinth og Espe. Det er dog en
forudsætning for os, at der er lokale tilkendegivelser om interesse for
benyttelse. Placeringen i Espe skal overvejes nøjere.
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Fitness i form af f.eks. Norwells redskaber vil evt. kunne placeres i Korinth.
Udgangspunktet er, at det skal ske ved en ekstern finansiering og at lokale
er ansvarlige for vedligeholdelsen. Vigtigt, at der er tilkendegivelser om
interesse for benyttelse af dette.
Der etableres ikke shelterpladser, da der ikke er oplagte placeringer på
strækningen.
Der er tidligt i processen meldt ud, at petanqueklubben fortsat kan have 8
baner på arealet og det er fortsat holdningen. I styregruppen er der skepsis i
forhold til en udvidelse af banen til 16 baner eller en delvis overdækning, da
det ikke forekommer forenelig med ønske om at fastholde oplevelsen af et
jernbanekulturmiljø. Der tages ikke endelig stilling nu, men afventer den
arkitektfaglige vurdering i forbindelse med planlægningen.
Vi søge at imødekomme ønsket fra Kulturhuset om, at der skal kunne
parkere ca. 60-90 biler i forbindelse med almindelige arrangementer i
Kulturhuset og at der ved særlige lejligheder evt. skal kunne være endnu
flere biler. P-pladsen skal også helst kunne bruges til festplads etc.
Efterskolen og savværket vil også skulle benytte disse p-pladser, så der
ikke bliver spredt p-pladser ud over hele arealet.
Drejeskiven til veterantoget skal placeres i punkt 1 eller 2. Vi har fravalgt
punkt 3. Det bliver en opgave for arkitekten at foreslå endelig placering.
Det er vores vurdering, at de besluttede 1. prioritets faciliteter i alt koster ca.
1,9 mio. kr. , hvilket betyder at der er ca. 400.000 kr. til øvrige ønsker eller
ideer fra arkitekten.
Der blev lavet en bordrunde, hvor følgegruppen havde mulighed for at
kommentere på prioriteringen.
Søren Nielsen: Rigtigt godt, at der er plads til fitness, P-pladser og status
quo for petanque banen. Kilometer afmærkningen kan laves med pæle,
hvor der på begge sider er markering af afstand hhv. til/fra Ringe/Korinth,
som 1 km/16 km, 2km/16 km etc. Markeringen skal kun være på selve stien
ikke på sløjfer. Kunne ønske sig at madpakkehuset i Korinth blev flyttet ud
på strækningen, da placeringen på stationsarealet kan give en bekymring
for at steder bliver et ølhus.
Jørgen Kej: Vigtigt at P-pladsen får en belægning, så den også kan fungere
som festplads. Hvis madpakkehuset skal være på stationsarealet, så skal
det være så lang væk fra hovedvejen som muligt, så de der sidder der ikke
kan se/ses fra vejen. Man har lige flyttet alle bænkene ved p-pladsen ud
mod vejen væk, pga omfanget af drikkeri. Lokalrådet vil gerne levere
rhodedendronplanter til stationsarealet for 5.-10.000 kr.
Erik Sønderskov: Vigtigt, som det nævnes, at nye aktiviteter tænkes ind i
samspil med eksisterende aktiviteter i lokalområdet.
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Tina Ellegaard: Der er kommet nye facetter til omkring Højrup, som giver
nye udfordringer. Det er vigtigt, at det lille skovareal bevares så meget som
muligt, da mange er glade for poplerne, som forfalder naturligt og smukt.
Mange kan også lide at arealet er ved at gro til/grønt.
Jørgen Elpner: Pas på hvad der plantes. Plant helst danske arter. Hvor
meget skal der ryddes?
Anni Borup: Der vil næppe blive foretaget plantning andre steder end på
stationsarealerne. Langs stien vil der nogle steder blive ryddet for at skabe
udsigter til f.eks. en kirke, der kan også blive ryddet, hvor særlige
naturplejehensyn taler for dette, samt i et omfang, så det er muligt at køre
med en traktor på stien og vedligeholde. Det er også vigtigt med
vekselvirkningen med at stien nogle steder ligger åbent i landskabet og
andre steder forløber i en ”tunnel” af buske og træer.
Jens Led: Skal der laves en aftale for brugen af petanquebanen og
kolonnehuset – vil gerne låne uden at betale. Vigtigt at stationen bliver købt
og at der bliver toilet inde i stationsbygningen eller i carporten. Gerne en
cafe i stationsbygningen. Petanqueklubben kan godt bruge hele
kolonnehuset til klubhus.
Anni Borup: Når vi har en plan, følger vi op i forhold til de 5 tidligere lejere,
der har fået opsagt deres aftaler med BaneDanmark og aftaler konkret for
hver sag, hvordan lejemål afvikles eller rammer for en ny aftale.
Max Ravn: I Ringe er der dårlige erfaringer med åben station og derfor er
den nu lukket. Stien vil i stort omfang kunne bruges til motion og derfor er
det en god ide med km-markering. Ser gerne at stien føres helt frem til
bymidten i Ringe. Der kunne laves en stidag i forbindelse med
offentliggørelse af planen, hvor I inviterede til en gåtur på den samlede
strækning og fortalte, hvad der skal ske.
Ros-Mari Mattsson: Vi er glade for naturstiprojektet. Ser udfordringen i
samspillet mellem stationsarealet og Tumleparken. Hallen i Espe er
velbesøgt og udgangspunkt for stavgang. Vi gerne arbejde for en rundtur fra
hallen til banen. Efter nytår tager lokalrådet konkret fat på at lokalisere
stisløjfer.
Karin Skovhus: Vigtigt at alle lokalråd er opmærksomme på at
breddeidrætspengene kan benyttes til rundtursmarkering, lokalefoldere mv.
Kommunen kan også hjælp, hvis der på kortere strækninger skal laves nyt
stiforløb, for at få en god rundtur.
Kommunen arbejder aktivt med forlængelse af stien til Algade i form af lån
af areal fra BaneDanmark. Ønsket er, at stien realiseres samtidigt med
naturstien.
Der arbejdes også på at erhverve stationen i Korinth. Endelig vil kommunen
se på muligheden for at få etableret sti på den kommunalt ejede strækning
fra stationen og over stien til Arreskov sø.
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På styregruppemødet blev besluttet at den officielle indvielse foretages
fredag den 25. maj 2012 (op til pinse), så pinsen kan bruges til at
gennemføre en række arrangementer i samarbejde med organiserede
brugere (løbere, ryttere, cyklister, handicappede etc.). Skov- og
Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn kommune står for det officielle
arrangement den 25. maj. Vi vil gerne have lagt planlægningen og
gennemførelse af arrangementer i selve Pinsen over til en ”eventgruppe”.
Karin vil sammen med kommunens fritids- og landdistriktskoordinatorer
overveje, hvordan processen med nedsættelse af en ”eventgruppe” kan
startes op i foråret og gruppen efterfølgende arbejde med udvikling af
indvielsesarrangementet/-festen.
Der var stor opfordring til, at dette arbejde snart sættes i gang, da
planlægning af f.eks. halvmaratonløb skal startes et år forud.
3. Bordrunde – aktiviteter i lokalråd med relevans/tilknytning til
naturstiprojektet
Punktet blev generelt berørt under punkt 2. Der er i flere lokalråd stor fokus
på stisløjfer finansieret med breddeidrætspenge til næste år. Korinth
lokalråd søger finansiering af fitnessredskaber. Hillerslev lokalråd nytænker
planlægning for anvendelse af legepladsarealet i Højrup.
4. Evt. og tidspunkt for næste møde.
Næste møde afholdes i løbet af foråret før projektplanen er endelig og
offentliggøres.
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