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Denna tidnings innehåll publiceras elektroniskt samt lagras 
och tillhandahålls i elektroniska arkiv.  Den som sänder 
material till tidningen anses medge sådan publicering, lag-
ring och tillhandahållande.  
För icke beställt material ansvaras ej. All redaktionell text i 
tidningen kan komma att publiceras på vår hemsida samt i 
andra i koncernen ingående dagstidningar. Externa skriben-
ter måste meddela ev. förbehåll mot detta. I princip public-
eras ej artiklar med förbehåll.
Eventuell skatt på vinster i tidningens tävlingar betalas av 
mottagaren. I våra prenumerationspriser ingår moms.
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1800 ton grus har använts för att färdigställa cykelvägen, berättar Paul Kongstad.

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

I sommar är det premiärsäsong för den nyrenoverade cykel-
vägen 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 kilo-
meter långa cykelväg som 
går i de natursköna trak-
terna intill riksväg 23. 
–Nu blir det säkrare att 
cykla samtidigt som vi gör 
bygden attraktivare och 
främjar cykelturismen, 
säger Poul Kongstad i 
Gårdsby hembygdsfören-
ing som drivit cykelprojek-
tet.

GÅRDSBY. Gårdsby hem-
bygdsförening bildades
 1951 och firar således 
70-årsjubileum nästa år. 

Styrelseledamöterna Poul 
Kongstad och Tore San-
drell berättar att det finns 
lösa planer på någon form 
av jubileumsevenemang 
på hembygdsgården Hop-
pet.

–Vi hoppas även på att 
kunna ge ut en hembygds-
bok. Det finns gott om rå-
material, bland annat från 
tidigare torpinventeringar.

Men hembygdsfören-
ingen har inte legat på lat-
sidan de senaste åren hel-
ler. Nyligen slutfördes det 
omfattande projektet ”Cy-
kelvägar”, där föreningen 
som drivande kraft och 

med stöd av Länsstyrel-
sen/EU-landsbygdspro-
grammet, Växjö kommun, 
Gårdsby sockenråd och i 
samverkan med Trafikver-
ket och markägarna reno-
verat 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 cy-
kelstigar som enskilda 
vägar. 

–Totalt handlar det om 
en sammanhållen cykel-
sträcka på tio kilometer. 
Tre kilometer är nygjord 
och sju kilometer är reno-
verad. Under arbetets 
gång har det gått åt 1800 
ton grus!

Resultatet är en skyltad cy-
kelväg som går på enskilda 
vägar i de natursköna trak-
terna kring Gårdsby längs 
riksväg 23 och som dessut-
om knyts samman med 
andra cykelvägar.

–Tidigare har det varit 
en propp här i Gårdsby. 
Cykelstigarna har varit i 

dåligt skick och skyltning 
saknats. Nu löser vi upp 
proppen och förbättrar cy-
kelmöjligheterna.

Poul och Tore betonar 
särskilt säkerhetsaspek-
terna.

–Med den här fina cykel-
vägen är det ingen som be-
höver cykla på den hårt 
trafikerade riksvägen, nå-
got 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-

tionskraft och cykelturism 
är något som ökar. För-
hoppningsvis får vi nu fler 
som cyklar, både lokalin-
vånare och besökare uti-
från. Det här är en sats-
ning som främjar folkhäl-
san.

Och på hembygdsgår-
den Hoppet kan cyklister-
na slå sig ner vid borden 
och stolarna för att ta en fi-
kapaus.

–Ja, tanken är att Hop-
pet ska bli som en naturlig 
rastplats längs cykelvä-
gen.
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