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Arbejdet med næste del af Oplevelsesstien er i gang
I slutningen af august begyndte Ringsted Kommune på næste etape af
Oplevelsesstien. Når arbejdet er færdigt til oktober, kan man gå på hele
stykket fra Roskildevej og vestover langs Haraldsted Sø.
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Ringsted Kommune er gået i gang med at lave endnu et stykke på
Oplevelsesstien. Når hele stien er færdig, bliver det et 25 km langt stiforløb fra
grænsen til Køge Kommune, langs Haraldsted Sø og ned gennem Ringsted Ådal
til Høm Mølle.
Her i efteråret er det det 3,6 km lange stykke fra Vrangeskov langs Haraldsted Sø
til Vestdæmningen ved roklubberne, som Ringsted Kommune er gået i gang med
at lave. Når det er færdigt ultimo oktober, kan man gå på den del af
Oplevelsesstien, der går fra Roskildevej og vestover langs Haraldsted Sø.
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I dag er der allerede en trampesti, men den er visse steder svært fremkommelig.
Når arbejdet er færdigt, bliver det til en grussti, som man kan gå, løbe og cykle på,
fortæller Ståle Ullestad, der er projektleder på Oplevelsesstien.
”I dag er det stejlt og vanskeligt tilgængeligt terræn. Så vi udfører et gravearbejde
for at få lavet en grussti, som er halvanden meter bred. Nogle særlige steder vil
der blive træbroer eller træstier,” siger han.
Visse steder kommer der træbroer over særligt vådt terræn, så hele stiforløbet
bliver tørt og jævnt, så man også kan tage barnevognen med.
”Langs stien kommer der desuden vejvisningskilte og informationsskilte, så man
kan læse om den natur, man går igennem. Der vil være også være bord- og
bænkesæt samt bænke på særlige udsigtssteder,” siger Ståle Ullestad.
Ved Vestdæmningen er der i dag en gammel rørledning, der ikke er i brug mere.
Den ledning belægges med træ og bliver til en mole, der når 100 meter ud i
Haraldsted Sø.
Ved roklubberne bliver der desuden etableret udendørs træningsredskaber, et
offentligt toilet samt borde og bænke.
Til efteråret 2017 er hele Oplevelsesstien færdig, så man kan gå alle 25 km fra
grænsen til Køge Kommune og ned til Høm Mølle.
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Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Ståle Ullestad, arkitekt, Vej- og Ejendomscentret i Ringsted Kommune, tlf. 57 62
63 23 eller stul@ringsted.dk
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