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Kære ’Korinther’.  

Først vil vi gerne takke dem af jer, som har været forbi udstillingen i togvognen i Korinth i uge 45. Det er dejligt at se 
den opbakning der er til projekterne. Alle de gode bemærkninger og kommentarer til skitseprojektet, vil gøre 
projektet endnu skarpere på, hvad der er brug for i Korinth og det er bestemt kun ’korinthere’ der kan svare på dét. 
STOR TAK til alle dem, der har hjulpet til og fået hjulene til at køre.  

To områdefornyelser i én by 
Korinth er så heldig at have fået tildelt to områdefornyelser. Områdefornyelsen langs rute 8, hvor der er afsat 1,8 
mio. kr. til Korinth og områdefornyelsen i Korinth, hvor der er 5 mio. kr. i puljen.  

Områdefornyelsen langs rute 8 har fået Gustin Arkitekter som rådgivere. Det vil sige at det er Gustin Arkitekter der 
tegner projekterne og sætter dem i udbud. Rute 8 er en statsejet vej og det vil sige, at projekterne skal godkendes af 
Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har en række retningslinjer for, hvad der kan lade sig gøre i vejarealet og det sætter 
begrænsninger for projekterne. Gustin Arkitekter har været i dialog med Vejdirektoratet og projekterne sendes 
inden så længe til godkendelse. Derefter begynder arbejdet med at lave aftaler med de lodsejere, projekterne 
kommer til at vedrøre. Områdefornyelsen langs rute 8 foregår i både Gislev, Korinth, Horne og Bøjden. Planen er, at 
kommunen laver lodsejeraftaler med en by ad gangen.  

Områdefornyelsen i Korinth har tegnestuen LABLAND som rådgivere og tegner ligeledes projekterne og sætter dem i 
udbud. Denne områdefornyelse foregår primært i området omkring Korinth Station og med små projekter og 
stisystemer rundt omkring i Korinth. Ved udstillingen i togvognen i uge 45 blev skitseforslaget for området omkring 
Korinth Station udstillet og alle besøgende havde mulighed for at kommentere i bunden af hver planche. Alle 
kommentarer fra udstillingen i uge 45 har vi taget stilling til og på bedste vis tilrettet i forslaget.  

Status på områdefornyelsen i Korinth 
Vores skitseforslag, som du kan gå ned og se i Korinth Hallen eller på www.korinth.dk/omradefornyelse, har været 
en tur i maskinrummet. Forskellige relevante afdelinger i Faaborg-Midtfyn har kigget forslaget igennem og 
kvalificeret det på bedste vis indenfor de forskellige fagområder.  

Drift 
Kommunens park-afdeling har kigget på, hvordan forslaget stemmer overens med kommunens strategier for drift og 
om det kan holdes indenfor det eksisterende driftsbudget. Vi er blevet enige om, at vi kigger nærmere på det, når 
plantevalget bliver mere konkretiseret.  

Vej 
Kommunens vej-afdeling har kigget på parkeringsforhold og hvorledes vi lovligt kan forlænge naturstien længere ned 
mod rute 8. Det er ikke muligt at anlægge en asfalteret sti i samme bredde som naturstien længere mod rute 8 end 
den er i dag, på grund af afstanden til togskinnerne. Louise fra Labland var i Korinth i mandags, hvor vi sammen med 
Jørn fra Sydfyns Veteranjernbane var med til at kigge på afstandene til togskinnerne og hvilke muligheder der vil 
være for anlæg. Vi kom frem til, at der vil være mulighed for et kompromis. Kompromisset bliver en gangsti, der 
bliver koblet sammen med naturstien. Gangstien vil ikke være i samme bredde som naturstien og cykler vil blive ledt 
ud på vejen af skilte. Cykler og veterantog er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og derfor ser vi denne løsning 
meget fornuftig. Skiltning fra rute 8 til naturstien skal forbedres markant, så det vil blive lettere for besøgende at 
finde stien.   
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Stier  
Vi har haft et møde med natur-afdelingen, som også står for stiplanlægning i hele kommunen. Korinth rummer store 
potentialer for stisystemer i flotte omgivelser. I uge 45 ved udstillingen i togvognen var der mulighed for at markere, 
hvor der er gode stier i Korinth, både skiltede og ikke skiltede. Skiltede stier der evt. bliver lagt op på en hjemmeside 
og bliver offentlige skal tinglyses, hvilket kræver aftaler med lodsejere. Der er en mulighed for at undgå at tinglyse 
stierne, hvilket vil medføre at der ikke må reklameres for stierne og at lodsejer kan lukke stien, hvis lodsejer ikke 
længere at lyst til at der går folk på den. Vi vil løbende arbejde på, hvilken løsning der vil passe bedst i Korinth.  

Der vil løbende blive inddraget relevante fagområder igennem hele projektet, så vi ender med et projekt der står 
stærkt og som vil fungere i mange år ud i fremtiden.  

Videre proces i områdefornyelsen i Korinth 
Labland har udarbejdet et overslag på en pris for forslaget omkring Korinth Station og det gav anledning til et møde 
med områdefornyelsens referencegruppe. I sidste uge afholdt vi et møde med referencegruppen, hvor vi 
diskuterede forskellige finansieringsmodeller. Det er ikke nogen hemmelighed, at priserne lige nu er højere end 
normalt. På mødet kom vi frem til, at vi vil søge fonde til at finansiere dele af projektet. Om vi får midler til fonde, er 
usikkert og derfor diskuterede vi også, hvilke prioriteringer vi ønsker at gøre os i forslaget, hvis vi skal lave en 
spareøvelse. Vi har derfor en fornuftig plan A og plan B. 

Teknik- og Miljøudvalget bliver præsenteret for skitseforslaget d. 23. februar og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget d. 
22. februar.  

Efter udvalgsmøderne skal projektet gøres klar til at blive sendt til myndighedsgodkendelse ved Faaborg-Midtfyn 
Kommune. Frem til sommerferien vil der blive lavet et udbudsprojekt og projektet forventes at blive sat i udbud til 
sommer, hvorefter det forventes at blive anlagt i efteråret 2023.  

Efterlysning af fælles fortællinger i Korinth 
En stor del af vores projektforslag er at synliggøre fortællinger i Korinth. Men hvem kender fortællingerne bedre end 
korintherne selv? Vi søger derfor med lys og lygte personer, som vil hjælpe os med at få udarbejdet materiale til 
infotavler i byen. Det kan være store og små fortællinger, og både fra fortid og nutid. Hvis du kunne tænke dig at 
hjælpe med at få de gode fortællinger frem i lyset, så skriv til sijoe@fmk.dk.  

I togvognen i uge 45 var der mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev på mail. Der vil løbende blive lagt 
nyhedsbreve op på www.korinth.dk/omradefornyelse, men du kan også få det sendt på mail. Skriv en mail til 
sijoe@fmk.dk, så sørger vi for at du er opdateret. Send også en mail, hvis der er noget i områdefornyelserne du 
ønsker at få uddybet eller høre mere om.  
  

Rigtig god weekend. 

Mvh.  

Hanne og Signe  

Faaborg-Midtfyn Kommune 
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