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Dialogmöte om utbyggnad av cykelled och järnväg i 
anslutning till vandringsled 
Plats Teams 
Datum 2021-06-01 
Deltagare Mörbylånga kommun: 

Matilda Wärenfalk, KSO 
Anna-Kajsa Arnesson, 1:a vice 
KSO 
Henrik Yngvesson, 2:a vice KSO 
Ann Willsund, kommundirektör 
Matheus Tholin, fritidsutvecklare 
Emma Rydnér, 
Världsarvssamordnare 
Eva Engström, 
landsbygdsutvecklare 
 

Marianne Hedelin 
Peter Strand, Nätverk Sydöland 
Eva Dillner, Nätverk Sydöland 
Hans Sabelström, Nätverk 
Sydöland 
Henrik Rydberg, Föreningen för 
södra Ölands järnväg 
JO Nilsson, Föreningen för södra 
Ölands järnväg 
Christina Olsson, STF 
 

1. Presentation av nuläget från KS presidium 
Projektet fyr till fyr avslutades hösten 2020. Två sträckor på Sydöland är 
fortfarande inte färdigställda: Grönhögen-Ottenby-Ås och Skärlöv-Torngård. 
Beräknad kostnad ca 20 miljoner. Finansieringen räckte inte eftersom 
budgeten inte var indexreglerad. Ölands kommunalförbund har skrivit till 
Regionen och bett om medfinansiering. Regionen har först sagt att man 
kanske kan gå in med eventuellt överskott från nuvarande transportplan. 
Därefter kom beskedet att det inte blev några pengar över i nuvarande 
transportplan. Eventuellt kan det komma med i kommande transportplan 
istället, den kommer ut på remiss september-november. Dialog pågår också 
på nationell nivå eftersom det var ett uppdrag från Regeringen från början. 
Ansökan inlämnad till trafikverket om att bli nationell cykelled med de 
sträckor som redan är klara. 

2. Synpunkter angående sträckan Skärlöv-Torngård från 
deltagare på mötet. För mer detaljer, se skriftliga 
sammanställning av synpunkter från Marianne Hedelin 
respektive Nätverk Sydölands representanter. 
- Vandringsleden som idag går på banvallen den här sträckan är en del 

av STFs 12 signaturleder i Sverige, det är helhetsbilden som gjort att 
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det blivit en signaturled, inklusive den vackra banvallen. Att asfaltera 
eller lägga grus på banvallen skulle innebära en kraftigt försämrad 
upplevelse för vandraren. Vandringsturismen är en viktig och ökande 
målgrupp för besöksnäringen.  

- Den variant av cykelled som anlagts mellan Eketorp och Enetri är 
väldigt bred och har tråkiga stödräcken vilket försämrat upplevelsen 
för både cyklare och vandrare. Anledningen till att den blev så bred 
var för att den skulle kunna nyttjas av lantbruksfordon. 

- Sträckan mellan Penåsa och Skärlöv är grusad och där samsas 
vandrare och cyklister. Men många cyklister vill inte cykla på 
grusvägar. På asfalterade vägar kan man även ta sig fram med 
rullstol, inlines och rullskidor. På norra Öland har en rödare asfalt 
lagts på vissa ställen, för att smälta in bättre i det omgivande 
landskapet. 

- Föreningen för södra Ölands järnväg vill lägga rälls på den gamla 
banvallen en sträcka på ca 3,5 km från Segerstad och söderut för att 
man ska kunna trampa dressin den sträckan. Skulle vara möjligt att 
lasta en vanlig cykel på dressinen. 

- Kan man låta cykelleden gå parallellt med banvallen/vandringsleden? 
Kanske länsstyrelsen tycker att det blir för stor inverkan i landskapet. 
Kan man lägga cykelleden ovanpå kommande dragning av VA? 

- Viktigt att det inte drar ut för långt på tiden. Har redan tagit väldigt 
lång tid och viktigt att de sista sträckorna kommer med i leden. 

 


