7. oktober 2010
Speeddating v. offentligt møde den 6. oktober på Espe skole.
Nedenfor er de mange gode ideer fra speed-datingen, søgt sammenfattet.
Sammenfatningen er på ingen måde udtømmende, derfor er det en god ide at læse
den samlede liste med ideer.

1. Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt
adgangsforhold)
Aktivitetsmuligheder, som f.eks. motionsredskaber, konditionstest, afstandsmarkering til
løbeture, O-løbs markering og geocatching,
Hensyn til handicappede.
Gerne service – luft til cykler, vand til mennesker og dyr
Borde-bænke og overnatningsmuligheder
Gerne turmuligheder ud fra stien.
Stien er god nok som den er i dag.

2. Naturoplevelser og formidling
Skiltning
Infotavler – evt. diferentieret efter emne.
Henvisningsskilte til oplevelser ud fra stien og disse steders tilgængelighed.
Energiforbrugstabel.
”Navneskilte”
Større anlæg faciliteter
Fugletårn
Stationære kikkerter
Naturlegeplads
Udsigtsplatform for kørestolsbrugere.
Events
Jernbanens dag
Internet/mobil
Website
Mobiltelefon/bluetooth
Augmented reality
Foldere
Oversigtskort og også kort med detaljer/emner.
Samarbejder:
Institutioner og skoler – naturvidenskab

Foreninger

3. Kulturmiljø og formidling af kulturmiljø
Bevaring
Mange input til bevaring, men ikke for enhver pris.
Indsatsen skal koncentreres.
Formidling
Vigtigt at formidle, hvad der er i området.
Fra internet til skilte på huse.
Til forskellige interesser afhængig af om man er cyklist, gående eller børn.
Tavler, turistbrochuerer, etc.
Aktivitetsformidling.
Få fat i de lokale historier og anekdoter.
….. og mange flere gode ideer.

4. Turisme og markedsføring
Markedsføring ved:
Foldere
Egen hjemmeside
Turistmagasiner/-hjemmesider
Cykelruter i DK/DVL
Aktivitetskalender
Det skal være en kultursti der fortæller om jernbanehistorien gennem formidling og
aktiviteter.
Hver by sit tema/aktivitet: Korinth - modeljernbanemuseum
Højrup – andelslandsby/actionsport i Vikingebygningen
Espe ???
Hver by sit tema/særpræg:
Espe – moderne børnehave/tur til Egeskov
Højrup – gammelt jernbanemiljø
Korinth – knudepunkt for sti og jernbane.
Forlængelse af sti til Ringe by
Stien skal være bindeled til andre aktiviteter og faciliteter.
Udbygning af overnatningsmulighederne.
Starte turistsamarbejdet allerede nu – en samlet koordineret indsats.
Cykeludlejning – ”bycykelkoncept”
Ture som pakketilbud – lige til at gå til.

5. Bekymringer og opmærksomhedspunkter
Sikkerhed.
Ved offentlig vej
Hurtige cykler
Knallerter
Ringe: Hvis stien ikke føres ind tilbymidten.
Korinth: At nuværende benyttelser ikke længere er mulig.
Manglende dialog med bekymrede naboer.
Stien må ikke blive for friseret.
Manglende vedligholdelse.
Tilgængelighed for handicappede.

