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På hembygdsgården Hoppet finns det möjlighet för cyklisterna att ta en paus och fika, tipsar Tore Sandrell och Poul
Kongstad i Gårdsby hembygdsförening.

1800 ton grus har använts för att färdigställa cykelvägen, berättar Paul Kongstad.

I sommar är det premiärsäsong för den nyrenoverade cykelvägen i Gårdsby. Poul Kongstad i Gårdsby hembygdsförening
testar den nyrenoverade vägen.

Nya cykelmöjligheter i Gårdsby
–Premiär för nyrenoverad cykelväg
Cykelhjulen snurrar för fullt
i Gårdsby. Nyligen invigdes
den nyrenoverade tio kilometer långa cykelväg som
går i de natursköna trakterna intill riksväg 23.
–Nu blir det säkrare att
cykla samtidigt som vi gör
bygden attraktivare och
främjar cykelturismen,
säger Poul Kongstad i
Gårdsby hembygdsförening som drivit cykelprojektet.
GÅRDSBY. Gårdsby hembygdsförening bildades
1951 och firar således
70-årsjubileum nästa år.

Styrelseledamöterna Poul
Kongstad och Tore Sandrell berättar att det finns
lösa planer på någon form
av jubileumsevenemang
på hembygdsgården Hoppet.
–Vi hoppas även på att
kunna ge ut en hembygdsbok. Det finns gott om råmaterial, bland annat från
tidigare torpinventeringar.
Men hembygdsföreningen har inte legat på latsidan de senaste åren heller. Nyligen slutfördes det
omfattande projektet ”Cykelvägar”, där föreningen
som drivande kraft och

med stöd av Länsstyrelsen/EU-landsbygdsprogrammet, Växjö kommun,
Gårdsby sockenråd och i
samverkan med Trafikverket och markägarna renoverat cykelstigarna intill
riksväg 23.
–När riksvägen gjordes
om till 1+2-väg blev det ett
antal ”cykelstigar” intill.
Dessa var dock i uselt skick
och väldigt gropiga.
Genom projektet, som
påbörjades 2018 och som
kostat 375 000 kronor, har
det renoverats såväl cykelstigar som enskilda
vägar.
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–Totalt handlar det om
en sammanhållen cykelsträcka på tio kilometer.
Tre kilometer är nygjord
och sju kilometer är renoverad. Under arbetets
gång har det gått åt 1800
ton grus!

Resultatet är en skyltad cy-

kelväg som går på enskilda
vägar i de natursköna trakterna kring Gårdsby längs
riksväg 23 och som dessutom knyts samman med
andra cykelvägar.
–Tidigare har det varit
en propp här i Gårdsby.
Cykelstigarna har varit i
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dåligt skick och skyltning
saknats. Nu löser vi upp
proppen och förbättrar cykelmöjligheterna.
Poul och Tore betonar
särskilt säkerhetsaspekterna.
–Med den här fina cykelvägen är det ingen som behöver cykla på den hårt
trafikerade riksvägen, något som är förenat med
livsfara men som tyvärr
har förekommit tidigare.

Kan cykelvägen bidra till
ökad turism till området?
–Vi tror att cykelvägen
bidrar till bygdens attrak-
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tionskraft och cykelturism
är något som ökar. Förhoppningsvis får vi nu fler
som cyklar, både lokalinvånare och besökare utifrån. Det här är en satsning som främjar folkhälsan.
Och på hembygdsgården Hoppet kan cyklisterna slå sig ner vid borden
och stolarna för att ta en fikapaus.
–Ja, tanken är att Hoppet ska bli som en naturlig
rastplats längs cykelvägen.
DAVID FÄRDIGH
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