SCS-lederna allt bättre

● Sverige är ett vackert land och längs våra
utvalda leder är det extra snyggt. Så här i högsommartid, när grönskan är som fräschas och
växtkraften enorm, ger dock detta även vissa
siktproblem. T o m Vägverkets stora skyltmon-

tage kan bli överväxta och här verkar inte röjning vara prioriterat. Sitter våra skyltar på egna
stolpar, är det ibland svårt att upptäcka dem,
även där vi vet att de bör nnas.
Det byggs ganska itigt i landet, ingen kris
verkar att råda här. Landskapet kring lederna
kan ofta i utkanten av tätorterna plötsligt vara
helt förändrat. Nya ringleder ploppar upp och
Vägverket byter stolpar och skyltmontage till
det nya ”fyrkantssystemet”. Oftast försvinner
då våra skyltar eller i bästa fall så sätts de ånyo
upp, men visandes åt helt galet håll. Den enda
region som hittills klarat denna uppgift utan anmärkning är Skåne.

OVAN – Luttra gånggrift är en ståtlig stenkammargrav alldeles invid Sverigeleden
nedanför Ålleberg utanför Falköping.
OVAN TH – Gåsevadholms pampiga slott
i rosa beläget utanför Kungsbacka, omgivet av park och ett intressant vattenlandskap. Sverigeleden passerar.
MELLAN TH – Underbart vackert ”sockerbitslandskap” längs Dalslandsleden
vid Fröskogs kyrka nära Åmål.
NEDAN TH – SCS:s cykelturistleder bildar ett samskyltat ”nätverk” över hela
landet. De ca 300 delningspunkterna är
alla tydligt skyltade, som här i Ryssby
samhälle i Kronoberg.

Klotter och klister
Inom tätort har vi sedan problemet med klotter
och klisterdekaler samt rena skyltsabotage eller
stölder lite här och var. Vägvisarna åldras dessutom med tiden och behöver bytas när läsbarheten blir för låg. Alltså – det nns mycket att
hålla koll på under en ”serviceresa” samtidigt
som du själv skall ta dig fram traksäkert och
kunna stanna i rimlig närhet av åtgärdspunkterna. Dessutom skall skyltarna läsas åt två håll
samtidigt, vilket ibland är helt omöjligt – och då
är det bara att vända.
Vi tvingas av olika skäl även till större och
mindre omläggningar av olika anledning. Här
försöker vi hänga med så gott det går och vi får
ganska ofta tips från medlemmar och allmänhet.
Gäller det större justeringar kan dessa ibland

Årets underhållsarbete längs våra cykelturistleder är i full blom trots semestertid och sommarvärme. Och det är också
en nödvändighet om vi skall hinna, då
lederna omfattar hela riket. En insats
som fordrar både ledkänsla, skyltplaceringsförmåga och vaksamhet kring
alternativ.
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fordra en hel dags arbete. Det senast inkomna
tipset från en vaken medborgare i västgötska
Nygård utanför Lilla Edet gällde att Vägverket sålt en charmig vägstump förbi Ale-Skövde
kyrka till en privat markägare. Som sedan spärrat av vägen så effektivt att gående tvingats ner i
diket. Vi ringde förstås kommunen och frågade
hur det hela låg till och där hävdade man att
ärendet ännu inte var avgjort. När vi passerade
platsen nyligen hade sträckan spärrats av för biltrak och byborna tydligen tagit bort de värsta
hindren – så vi lät Sverigeledens markeringar
sitta kvar och satte dit några extra.
Bättre vägval uppstår då och då
Annars föranleds en hel del förändringar av att
bättre alternativ uppstått, såsom belagda cykelvägar ut från tätort och dito upprustade banvallar lite här och var. Mest problematiskt är det när
våra delningstavlor försvinner – då får vi skylta
provisoriskt och komma tillbaka nästa säsong,
eftersom dessa tavlor måste specialbeställas.
Bland det positiva varje år noteras att era
grussträckor längs småvägarna blivit belagda.
Det är också trevligt att konstatera att kartförsäljningen går allt bättre och att man givetvis då
också allt oftare möter folk som utnyttjar produkterna. De som verkligen kommer iväg får
suveräna upplevelser, men betydligt er skulle
förstås må bra av att ställa bilen. Särskilt under
en sommar som denna, med nästan för bra väderlek eller i vart fall värme.

Något om det aktuella läget
● Banvallsleden – Har vi redovisat i förra
numret av NCT. Några helt nya sträckningar
har tillkommit.
● Dalslandsleden – I stort sett inga problem
någonstans, sedan banvallsbitarna MellerudDals Rostock och Dals Långed-Billingsfors
blev klara. Ny folder med all service kom nyligen kartan har några år på nacken men är annars
helt OK. En del krackelerade delningspunkter
har förnyats.
● Sverigeleden – Här händer förstås en hel
del pga omfånget. Leden har lagts om genom
Vimmerby och mellan Vrankunge och Ingelstad i Kronoberg. En helt ny sträckning har
tillkommit genom Västergötland i trakten från
Lilla Edet upp mot Vedum och NV om Sala har
vägsystemet förändrats kraftigt. Den största
omläggningen i år görs annars mellan Borlänge
och Smedjebacken senare i höst, då en delningspunkt yttas från Gustafs till Spraxkya, vilket
ger en hel del fördelar. Leden har även lagts om
på Kungsholmen i Stockholm och skall justeras
här ytterligare en gång, när väl bygget bortåt
Karlberg blir klart.
● Nynäsleden – Har förändrats kraftigt under
senare år pga alla ombyggnader och utbyggnader i grannskapet. Nu väntar vi bara på att Huddinge skall ta tag i cykelstråket längs Lissmavägen, så blir det hela perfekt.
● Västgötaleden – Har förändrats väsentligt
på senare tid. Särskilt pga banvallsutbyggnaderna kring Borås och Ulricehamn samt nu senast
vid Limmared och Tranemo nedåt Ambjörnarp.
Här har banvallarna fått n asfaltbeläggning.
V-leden skall få en helt ny sträckning genom
Karlsborg, så snart den omfattande nybebyggelsen vid stranden av Vättern avancerat. Helt
nya sträckningar gäller även för Falköping och
söderut över Kinnarp ner till Dalum och från
Dalum över till Ryfors.
● Skärgårdscykelleden Kustlinjen – Ett
verkligt turistiskt paradprojekt, där vi tänkte
försöka trycka på lite effektivare för att ”Den
svenska Hurtigrutten” skulle kunna återuppstå.
Kustlinjen har ju fått nytt kartverk nyligen och
i år har vi ändrat sträckningen något i centrala
Stockholm samt i trakten norr om Västervik,
där en delningspunkt yttats till Helgenäs.
● Vättern-Sommenleden – Nyligen avslutat skyltbyte från det gamla blåsvarta färgen
(från 1984) till den fräscha röda. Landets intressantaste och mest omväxlande led. Annars inga
förändringar gjorda i år.
● Mälardalsleden – Har förbättrats och förändrats väsentligt på senare tid, men i år har endast mindre justeringar genomförts.
● Runt Vättern-leden – Inga ledändringar
gjorda under året, men några delningspunktsskyltar har saknats. Karlsborgs tätort kommer
att skyltas om tillsammans med Västgötaleden,
troligtvis till våren.
● Vindelälvsleden (landsväg + MTB-varianten) – Inga förändringar gjorda i år.
● TMF-lederna (Västerås + Huddinge + Järva) – Omfattande underhållsbehov varje säsong
och för Järva cykelleds del även ett stort antal
tillfälliga omläggningar, pga de accelererande
vägomläggningarna kring fältet.
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