
Arbetsgrupp cykelleden Nätverk Sydöland

Vi är inte överens. Det är sannolikt få frågor som hela nätverket kommer tycka lika. Styrkan i ett dialogforum 
är att olika synpunkter lyfts fram och konfliktytor kommer i dager.
Schakta inte bort ett livsverk. Södra Öland har ett fantastiskt utbud av vandringsleder. De uppstod 
inte ur tomma intet. Det är ett livsverk av eldsjälar som bit för bit karvat ut stigar i vårt kulturarv. 
Mörbylångaleden valdes av Kronprincessan Victoria som landskapsvandring. Det är en av 12 nationella 
signaturleder i Sverige, ett urval av våra mest spektakulära vandringsupplevelser. Cykelledsprojektet vill 
längs sträckan Solberga - Skärlöv schakta bort vandringsleden och ersätta med en 3 meter bred grusväg. 
Kommunens mark längs hela sträckan är 20 meter bred. Om länsstyrelsen ens godkänner grävning i 
Natura 2000 området finns det mer än gott om plats att anlägga cykelleden bredvid vandringsleden, som 
det var planerat från början. Den behöver inte ens vara 3 meter bred. 
Att vandra är en helt annan upplevelse än att cykla. Vandraren strosar på ojämn mark, cyklisten vill ha 
så slätt underlag som möjligt. Att vandra på plan mark är onaturligt och sliter hårt på kroppen. Tänk om, 
gör rätt. Lägg cykelleden vid sidan om. Eller utforska andra alternativ med cyklistens upplevelse i fokus. 
Sträckorna norrut från Grönhögen och vid sidan av Bergstigen i Albrunna är goda exempel. Om vägrenen 
är enda möjligheten kan man lösa det som på Bornholm.
Sträckan Grönhögen - Fyren - Näsby återstår att lösa. För övrigt behövs pumpstationer och toaletter längs 
cykelleden, information och karta i tryck och på nätet, samt möjligheten att ta med cykeln på bussen. 
Principen bör vara att etablerad verksamhet är fredad. Det blir en bättre upplevelse för alla om varje 
aktivitet hittar sin egen väg. Man kan inte vara allt åt alla, lika lite som alla får plats på samma fläck. 
Autostrador med alla aktiviteter på samma väg är inte vad människan mår bra av. En kombinerad GC-
väg (gång/cykel) är en urban lösning som inte hör hemma på landsbygden.
Eva Dillner, Ventlinge socken 25/5/2021

Foto vandringsleden söder om Skärlöv. Kartor Grönhögen - Fyren 
- Näsby. Exempel från Bornholm, Staffan Lagerström, Alvarsamt.


