
Samrådsyttrande från Glumslövs Byalag avseende ny gång- och 
cykelväg mellan Glumslöv och Ålabodarna längs väg 1357. 

Byalaget har tagit del av båda versionerna till skrivning av de 
planeringsunderlag som presenterats vid de två samrådsmöten som 
Trafikverket hållit i Folkets hus i Glumslöv. Byalaget har även varit 
närvarande genom en särskild utsedd kontaktperson, Jan Åkerlund. 

Enligt honom bedömer han planeringsunderlaget mycket bra skrivet, där 
olika förutsättningar och aspekter beskrivs detaljerat och är viktiga att 
analyseras och värderas vidare innan beslut kan tas om vägens 
sträckning. Faktaunderlaget är bra beskrivit. 

I planeringsunderlaget presenteras tre olika förslag till placering med 
uppgifter om olika för- och nackdelar med de olika förslagen. I bifogat 
beslutsunderlag föreslås att förslaget med placering söder om väg 1357 är 
det som ska gälla. 

Enligt Jan finns inget att erinra mot detta förslag och motivet till varför 
just detta förslag föreslås före de andra två. I förslaget finns en 
beskrivning av en bra lösning hur man löser dagens trafikproblem med 
korsningen vid Strandnäsvägen. 

Oavsett vilket av de tre alternativen som föreslås, kommer det att 
inkomma ett antal erinringar från berörda fastighets-/markägare som 
måste beaktas och kommuniceras före beslut. En del kan ha lämnats vid 
det senaste samrådmötet. Ex. placering vid de trånga sektionerna, i vissa 
fall med intrång i trädgårdar och fällning av träd. 

Det är också viktigt att titta på olika säkerhetsaspekter längs vägen och 
finna bra lösningar på dem ex. vid de olika korsningarna, kanten mellan 
gång-/cykelväg och väg 1357 vid de trånga sektionerna får inte bli för låg 
och hastighetssänkande åtgärder. Idag är större delen av vägsträckan 70-
väg, vilket kan locka till för höga farter. Idag är det svårt att möta 
mötande bilar samtidigt som man ska beakta gående och cyklister. 
Sträckan, med en förlängning till Sundvik och uppför Sundviksbacken, är 
idag en mycket populär motionsslinga. 

Glumslövs Byalag är angelägen om att få löpande information och delta i 
den fortsatta processen innan beslut tas och säkerställa att alla erinringar 
som inkommer blir bemötta på rätt sätt. 

För Glumslöv Byalag 

Michael Linck, Föreningsordförande 


