Første opgave for stirådet
I skal komme med et forslag til hvilke faciliteter, der skal være langs strækningen, og hvor de skal
placeres.
I har fået nogle kort, som I kan bruge, og I kan selv printe flere. I kan også bruge hjemmesiden
http://kort.arealinfo.dk/, hvis I vil lave jeres egne kort.
Jeres kontaktpersoner er Morten Rolsted fra Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm og Sara Vergo fra
Næstved Kommune. De vil deltage I to møder med jer, som er planlagt til:
Onsdag d. 2. september kl. 19.00 til 21.00 - opstartsmøde
Mandag d. 5. oktober kl. 19.00 til 21.00 - prioriteringsmøde
Sted aftales med formanden for stirådet.
Hvis I får behov for telefonisk sparring undervejs, kan I ringe til Morten Rolsted på 54 41 85 24 eller
Sara Vergo på 55 88 60 24.
Jeres forslag skal afleveres til projektgruppen senest d. 18. oktober.
I skal præsentere jeres forslag for hovedfølgegruppen, de øvrige stiråd, politikere og andre
interesserede på en workshop d. 1. november.

Eksempler på faciliteter
Shelterpladser – består typisk af to til fire sheltere med et multtoilet og evt. vand. Der er grillpladser
foran shelterne. Hvis der skal være plads til en skoleklasse, en spejdergruppe eller lign., skal der
være 4 sheltere.
Bålhytter – er en overdækket bålplads, og kan være mere eller mindre lukket i siderne. Kan
suppleres med multtoilet og evt. vand på pladsen.
Små huse som bålhytter, sheltere og toiletter skal opføres i SNS’s design, som kan ses på denne
hjemmeside: http://www.skovognatur.dk/Ud/Adgang/Skiltning/SmaaHuse.htm
Bord/bænk-sæt og bænke – der er bænke og/eller bord/bænksæt i bålhytter og på shelterpladser.
Der kan også placeres bord/bænk-sæt til madpakkespisning undervejs. Bænke kan både være
udsigtsbænke, men tænk også gerne i hvilebænke til ældre/dårligt gående, dvs. bænke med
passende afstand i nærheden af byerne.
Naturlegepladser – består af forskellige legeredskaber. Mere inspiration kan findes på:
http://www.skovognatur.dk/Ud/Adgang/Skiltning/Naturlegepladser/

Hundeskove – er indhegnede områder, hvor hunde kan luftes uden snor, hvis ejeren har fuld
kontrol over dem og hunden er venligsindet overfor andre hunde. Hundeskovene kan suppleres
med en naturlegeplads til hunde.
Sundhedspladser – består af forskellige fitness- og motionsredskaber.
Fugletårne eller udsigtsplatforme
Kunst – SNS Storstrøm har kontakt til flere forskellige kunstnere, der er interesserede i at placere
kunst eller landart langs banen.
Jeres gode ideer – hvis I har en ide til faciliteter, som I gerne vil have, og som I synes passer med
formålet med projektet vil vi rigtig gerne høre om dem!
Vi har vedlagt nogle foldere for områder, hvor man kan se eksempler på de forskellige typer af
faciliteter.

Når I planlægger…..
Må I gerne tænke på
o Hvem er målgruppen?
o Hvordan skal det placeres, så det bliver brugt
o …og brugt efter hensigten?
o Og hvordan er adgangsforholdene – kan den gøres handicapvenlig?

