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Föreningen Havängs Sommarby företräder boende inom Havängs Sommarby. 

De problem jag här tar upp gäller även för alla boende i Ravlunda, Haväng och 

Skepparp. Dessutom har cykelleden blivit mycket populär hos turister, så det är 

en hel del cyklister där sommartid.  

Den bit av cykelleden som går från Klammersbäcksvägen nordväst till Ravlunda 

har ingen grässträng mellan bilar och cykelbana. Den känns otrygg att cykla på 

då bilisterna upp över backkrönet ofta sneddar in över den heldragna linjen, 

gulmarkerat på kartan.  

Det är speciellt farligt när man cyklar mot mötande trafik söderut, bilen hinner 

inte se mig i så god tid som när dom kör fatt i mig bakifrån. Man får alltså möte 

med bilar som är på väg in på själva cykelbanan på krönet där de alltså inte har 

sikt att se mötande cyklister i tid, hjärtat far upp i halsgropen och man trycker 

sig in till muren där. Väldigt obehagligt att möta bilar på ½ meters håll i kanske 

över 70 km/h. Jag har också råkat ut för bilar som stannat till på själva 

cykelbanan så jag tvingats ut i vägen. Jag har sett bilar köra om på högersida av 

vänsterblinkande bilar (mot Ravlunda) inne på själva cykelbanan som om den 



är en högerfil. Om de mött en cyklist kommande från Skepparp hade de kunnat 

frontalkrocka. Jag har hört flera andra uttala obehagliga och farliga situationer.  

Jag har foto på den heldragna linjen som visar den uppe på backen där de ofta 

kör över den respektive nere vid raksträcka/gräskant. Mönstret har blivit 

utslitet på endast en säsong och ger inget ljud alls vid överkörning. 
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Stod och fotograferade en stund. Sikten är 

begränsad och de körde ofta på linjen, ännu 

värre ibland men inget jag fångade just då. 

 

 

  



Förslag till åtgärd 

Alt 1) Allra helst önskar vi stolpar som skiljer vägbana/cykelbana. Jag hörde era 

argument att det är svårt med snöröjning. Det bör inte vara problem, då snön 

lätt pressas in på cykelbanan ändå. Dessutom är det alltmer sällan snö. 

Alt 2) Lägg dit mönstrad hel-linje med det skarpare/hårdare mönstret. Jag vet 

att sådant finns och låter mycket uppmanande för bilist att lämna linjen. 

Förvånansvärt effektivt. Argumentet att ljudet hörs till huset intill är inte 

realistiskt, då oljudet för själva bilen är så obehagligt och kommer innan bilen 

nått fram till huset, så bilen har alltså redan rättat upp kursen till vägbana. 

Dessutom har huset effektiv bullermur. 

Det finns skylt på stolpe innanför banan att det är cykelbana, men den är svår 

att observera. Därför föreslår vi dessutom att rita dit stora cykelsymboler på 

själva cykelbanan på kanske tre ställen. Det är ofta lättare att uppfatta för 

bilister och inger mer respekt än bara heldragen linje. 

Cykelbanan är ju tvåvägs, så får två cyklister möte av varandra uppe på backen 

med dålig sikt blir trängande bilar akut problematiskt. 

Vi hoppas få gehör för dessa förslag som borde vara enkla att genomföra, men 

ändå öka säkerheten en hel del.  

Charlotte Sollie Brange 

Ordförande 

Föreningen Havängs sommarby 

c.brange@sollie.se 

Tel 0705 95 22 39 

Ovanstående sändes per mejl till 'fatri.rexhepi@trafikverket.se' 

Fatri ringde mig (ordförande Charlotte SB) några veckor senare. Han förklarade 

att de ”pollar” som satts upp tidigare blev nedkörda omedelbart. Då det nu är 

driftsenheten på vägverket som har hand om underhållet kan de göra åtgärder 

som tidigare inte godtogs av vägingenjören då utformningen skulle vara 

konsekvent för hela sträckan. Nu kommer han att verka för att måla 

Gång/cykelgubbar på cykelbanans asfalt uppe vid backen, samt hårdräffla (ner i 

asfalten) den heldragna linjen i det utsatta området vid muren på backen. 

Detta kommer troligen att göras någon gång våren 2021.  


