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Jag skriver till er i frågan om cykellederna på södra Öland.  
Eva Dillner, som sitter i Nätverket Södra Öland har lyft värdet av att bevara vandringsleder och inte göra om 
dem till cykelleder - i vart fall inte alla. 
Jag vill uttala mitt starka stöd för de idéer som Eva Dillner för fram i sin blogg: Det behöver finnas både 
vandrings- OCH cykelleder. 

Det vore mycket olyckligt om alla vandringsleder asfalteras på det sätt som skett vid Enetri och Eketorp.  Det 
vore t.ex helt förfärligt om banvallen förbi Seby rastplats asfalterades! Eller Skulpturleden! Att få vandra på 
en gräsbevuxen banvall med gamla syllar är något helt annat än att gå på en asfalterad raksträcka.  

Jag efterlyser känslighet för att det är ett kulturlandskap, ett odlingslandskap och ett världsarv vi har att 
hantera  Och inte minst att Mörbylångaleden utsetts till en av tolv signaturleder för vandring i det svenska 
landskapet. 
Det måste gå att hitta alternativ så vi kan ha både vandringsleder OCH cykelleder. 

Ett skräckexempel 
Ett skräckexempel på okänslig hantering av ursprungliga miljöer är hur en del av Anna Rydstedts litterära 
stig i Ventlinge vanställdes 2018 i samband med VA-arbeten.   
Stigen är anlagd utmed Sjögatan i Ventlinge. Den går genom en ursprunglig bymiljö där husen och Sjögatan 
finns på kartor från 1600-talet. Historien var påtagligt närvarande när man vandrade mellan hus och 
stenmurar längs den smala grusvägen Sjögatan. 
I den här miljön placerade kommunen ett modernt pumphus. Man rev bort stenmurar, fällde träd, höjde upp 
vägen en halvmeter och asfalterade den vilket i sin tur medförde att man idag tittar ner på de stenmurar som 
ursprungligen gick vid sidan av vägen!  Den upphöjda vägen gjorde också dörrarna till ett av uthusen längs 
vägen inte längre gick att öppna. Eftersom uthuset användes blev det problem. Idag har dörrarna nästa två 
decimeter av nedre kanten bortsågad och ersatt med en gummilist! (se bifogad bild) 

Anna Rydstedt-sällskapet skrev till kommunen : 
Anna Rydstedt-sällskapet beklagar att kommunen inte tillvaratar varken de pengar eller det ideella arbete som är 
nedlagt på att skapa en stig som lockar människor till Ventlinge. Stigen har årligen hundratals besökare 
…….Framförallt beklagar vi att kommunen inte är mer varsam om de ursprungliga och i det här fallet helt unika 
miljöer som finns i världsarvet. Det är viktigt med en utbyggnad av VA-nätet i glesbygden, men det är märkligt att det 
genomförs utan känsla för de miljöer som berörs. 

Varsamhet med kulturarvet 
Jag skulle vilja upprepa det som Sällskapet skrev till kommunen 2018. Då gällde det utbyggnad av VA-nätet, 
idag gäller det cykelleden.  
Ja vi behöver cykelled men låt den inte ”köra över” vandringslederna. 

Och låt inte landskapsmiljön blir ”stadsifierad”. 
…..så känns det när cykelbanan får en dimension som snarare påminner om autostrada än cykelbana som t.ex 
i Eketorp. 
….. när man förser cykelbanan med ”kravallstaket” som t.ex i Grönhögen. 

Bra exempel 
Eva Dillner har i sin blogg ett bra exempel på hur man kan låta cykelled och vandringsled löpa parallellt i 
Albrunna. 

       Marianne Hedelin, Seby 
       marianne@hedelinart.se 
OBS: Sida 2 i separat mail. 



Vem är jag som skriver: 
Jag har bott på Öland sedan 2000 och har varit och är mycket engagerad i den lokala utvecklingen på södra 
Öland. Bl.a varit ordförande i Ventlinge hembygdsförening, är ordförande i Stiftelsen J.A.G.S Träskulpturer 
och vice ordförande i Anna Rydstedt-sällskapet, startade Båthusets galleri och café i Grönhögen 2005 och 
Galleri YLKA FORM Ishallen i Grönhögen 2020. 



Bilder från Anna Rydstedt-stigen

Bilder från signaturleden 

Mörbylångaleden i Seby. 

Banvallen går förbi Seby 

rastplats.

Tanken att asfaltera 

denna banvall förskräcker.


