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Naboer

Nyhedsbrev 1:
Igangsætning af projekt med anlæg af natursti på den nedlagte RingeKorinth jernbane
Som det sikkert er de fleste bekendt, har Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune gennem længere tid arbejdet med et
projekt, der skal lave den nedlagte jernbane fra Ringe til Korinth til en natursti. Igangsætning af projektet har afventet en formel overdragelse af den
nedlagte jernbane fra Transportministeriet til Miljøministeriet. Denne overdragelse blev gennemført 1. juli og det betyder, at projektet nu kan sættes i
gang.
I sommer underskrev Faaborg-Midtfyn kommune og Skov- og Naturstyrelsen desuden en samarbejdsaftale om gennemførelse af projektet og efterfølgende drift af stien.
Med overdragelsen af ejerskabet til jernbanen har vi fået mange nye naboer. Vi er opmærksomme på, at ændringen af jernbanen til en natursti vil give
en forandring. Derfor vil vi med dette informationsbrev løbende informere
naboer om projektet.
Tidsplan – fra jernbane til natursti
Tidsplanen for projektet ser på nuværende tidspunkt således ud.
Tidspunkt
September-oktober 2010
November- januar 2011
Februar-september 2011

Fase
Borgerinddragelsesproces (nærmere oplysninger nedenfor).
Udarbejdelse af projektplan og forslag til lokalplan
Lokalplanproces – forslag til lokalplan udsendes i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden holdes et offentligt møde.
Derefter politisk vedtagelse af endelige lokalplan.

Maj-oktober 2011

Projektering (udbud af konsulentopgave til projektering, projektering, myndighedsbehandling og udarbejdelse af udbudsmateriale m.v.)
Anlæg
Indvielse og ibrugtagning

November-Sommer 2012
2012

Tidsplanen er lavet ud fra den viden vi har i øjeblikket. Der vil kunne opstå
uforudsete forhold, som betyder, at tidsplanen skal revideres. Der er desuden opgaver med f.eks. optag af skinner og sveller og udmatrikulering af
stien fra BaneDanmarks ejendom, som endnu ikke er tidsatte. Når vi sætter
en landinspektør i gang med udmatrikuleringen, vil vi oplyse om dette i et
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nyhedsbrev, og på det tidspunkt vil der i en række tilfælde være behov for
dialog mellem os og naboer til naturstien.
Borgerinddragelsesproces
Første skridt i projektet er at gennemføre en borgerinddragelsesproces i
løbet af efteråret. Formålet er, at få 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.
Borgerinddragelsesprocessen består i en række møder, som er åbne for
alle borgere. Tidsplan fremgår nedenfor. Møderne vil blive annonceret i lokalaviserne.
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 118-122
Ved Nordvangsvej 8
Espe:
P-plads ved stationen
I Korinth Kulturhus

Korinth og Vester
30. september
19.00-20.30
Hæsinge
Offentlige møder – for hele strækningen
Offentligt møde
6. oktober
19.00-21.30
Espe skole
1. Ideværksted
13.oktober
19.00-21.30
Oplyses på hjemmeside
2. Ideværksted
27. oktober
19.00-21.30
Oplyses på hjemmeside
* Hvis vejret er dårligt mødes vi på det oplyste mødested og går herefter indendørs.

Næste nyhedsbrev
Vi vil fremover med mellemrum, når der sker nyt i projektet, udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet bliver også lagt på vores hjemmeside om naturstiprojektet: www.skovognatur.dk/naturstiringekorinth
Hjemmesiden opdateres løbende med information om projektet.
Har du/I spørgsmål til projektet, er I velkomne til at kontakte mig på telefon
eller mail.

Med venlig hilsen

Anni Borup
Projektleder, forstfuldmægtig
62651777
abo@sns.dk
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