
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temaaften om nye stier 

 

Holbæk Kommune og Friluftsrådet Nordvestsjælland inviterer til 

temaaften om, hvordan frivillige kan gennemføre stiprojekter. Kom 

og fortæl om den sti du gerne vil lave og få gode råd fra fagfolk. 

 

Temaaftenen er for alle, der har lyst til at arbejde med etablering af 

flere rekreative stier i Holbæk Kommune. Har du en idé til en sti, er du 

i gang med at etablere en sti eller er du bare interesseret i at høre 

mere om andres stiprojekter? Så er denne aften lige noget for dig. 

 

Temaaftenen afholdes torsdag den 24. april kl. 17-20.30 i kantinen, 

Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 

 

På temaaftenen vil kommunen bl.a. fortælle om lovgivning og planer 

på området og om den nye grejtrailer med redskaber til 

stivedligeholdelse. Friluftrådet vil give gode råd til stiprojekter og 

fortælle om tilskudsmuligheder, som gør det muligt for frivillige at lave 

lokale stier, også når kommunen ikke har penge til dem. Herefter vil 

du på to workshops få mulighed for at arbejde videre med dine egne, 

konkrete ideer til nye stier og/eller hjælpe med at videreudvikle 

andres stiprojekter. Friluftrådet og kommunens fagfolk vil være til 

rådighed med råd og vejledning. 

 

 

Tilmelding: 

Tilmelding senest den 16. april til Bente Meehan på mail 

beme@holb.dk eller tlf. 7236 8061. Ved tilmelding bedes du oplyse, 

om du har en konkret idé til en sti, om du er i gang med et stiprojekt, 

eller om du mest kommer for at høre om mulighederne. 

Program: 
 

17.00 - 17.05 Velkomst ved Bente Meehan 
 

17.05 - 17.25 Holbæk Kommune fortæller om mulighederne for 
at etablere og vedligeholde stier i kommunen. 
 

17.30 - 17.45 Friluftsrådet giver gode råd til stiprojekter og 
præsenterer  forskellige tilskudsmuligheder. 
 

17.45 - 18.00 Gruppeinddeling 
 

18.00 - 18.45 Workshop 1 
 

18.45 - 19.30 Workshop 2 
 

19.30 - 20.00 Pause 
 

20.00 - 20.30 Fælles opsamling 
 

På et passende tidspunkt i løbet af aftenen serveres sandwich, 
øl/vand samt kaffe og kage. 
 

 


