
Trafikverket 

Ärendemottagningen 

Box 810 

781 28 Borlänge 

 

Gång och cykelleden Ystad - Nybrostrand, del av GC-leden Ystad - Skillinge. 

GC-leden utmed Österlens sydkust är efterlängtad och viktig för turismen. Leden värnar 

klimatet och ger människor möjlighet till en hälsosammare livsstil. Turisterna färdas 

huvudsakligen på leden under sommartid medan den fast boende befolkningen i 

Nybrostrand och Köpingebro utnyttjar leden hela året. Alla behöver vi en GC-led som är 

säker under hela året.  

Nationellt, regionalt och kommunalt uttrycks numera i alla sammanhang politiska viljor att 

underlätta GC-trafik av de skäl vi anför ovan. Detta uttrycks speciellt i Ystad kommuns 

”Cykelplan 2018-2028” och i Ystad kommuns remissutgåva till ”Trafikstrategi”. 

GC-leden Ystad - Nybrostrand är osäker! Leden är riskabel att färdas på under dagtid 

med mötande fordon i hastighet 80 km/h på halvmeters avstånd. Speciellt på dygnets 

mörka timmar är den direkt livsfarlig då halva sträckan inte är försedd med belysning. 

Cyklister som färdas mot Nybrostrand bländas av bilar som kör på helljus i riktning mot 

Ystad. Eftersom cykelbanan är avskiljs mot körbanan med låga betongblock är risken stor att 

cyklisterna vid bländning kör in i blocken och faller ut i körbanan. Något räcke som hindrar 

cyklister att hamna på körbanan finns inte. Avsaknaden av belysning medför även att många 

kvinnor känner stor osäkerhet att utnyttja GC-vägen vid mörker, vilket bör beaktas ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

Nybrostrands byalag har under många år uppmärksammat “ansvariga” utan framgång. 

Nybrostrands Byalag och Köpingebro Byalag uppmanar er nu i samband med det nu aktuella 

samrådet om GC-leden längs Österlens sydkust att se helheten och att ni avhjälper de 

trafikfaror vi pekar på ovan.  

Båda Byalagen efterlyser nu handling och utan undanflykter om vem som har ansvaret. 

Förse GC-leden längs hela Österleden, väg 9, från Ystad till Nybrostrand med räcke och 

anordna belysning för den del av sträckan som saknar sådan! Samarbeta och visa på 

effektivitet! 

Nybrostrand /Köpingebro   2020-02-12 

Nybrostrands Byalag Köpingebro Byalag 

 

Jan Ryd Magdalena Ljunggren 

Ordförande Ordförande  


