Byarna kräver ny gång- och cykelväg
Mellan Hasslöv och Östra Karup är det farligt att cykla. Nu kraftsamlar byarna
tillsammans för att få sin efterlängtade gång- och cykelväg.
HASSLÖV.
För drygt tre år sedan skrev HP att ”Hasslövsbor får vänta på cykelväg i tio år till”. Då hade
det visat sig att gång- och cykelvägen mellan Hasslöv och Östra Karup hade petats fram till
2020 i kommunens planer.
– Men vi vill inte vänta till dess, säger Rose-Marie Gustavsson, ordförande i Hasslövs byalag.
Nu har sju föreningar i de båda grannbyarna gått samman om en ny skrivelse till Trafikverket
och Laholms och Båstads kommun. De kräver att myndigheterna ”snarast planerar och bygger
en gång- och cykelväg mellan Hasslöv och Östra Karup”.
– Många barn i Östra Karup spelar fotboll här i Hasslöv. Men de har ingen chans att cykla hit.
Föräldrarna vågar inte släppa ut barn på vägen, säger Bengt Bengtsson i Östra Karups byaråd.
Eivor Karlsson i Östra Karups minnesvårdsförening vittnar om hur det känns att vara
oskyddad trafikant på väg 115.
– Bilister tycker ofta att det går utmärkt att mötas, även om det sker bredvid en cykel. En gång
när jag var ute och gick fick jag hoppa upp i en trädgård för att inte bli påkörd, fast jag bar
reflexväst.
– Det här handlar inte bara om säkerhet för barn. Även vi som är lite äldre vill cykla och hålla
oss i form. Men vi vågar inte, säger Elisabet Carlsson i Hasslövs bygdegårdsförening.
Frågan om gång- och cykel-vägen väcktes redan på 1980-talet. Nu är trafiken mycket värre än
då, menar byborna.
– Förr sade vi alltid de dagar när det var Våxtorps marknad att det var marknadstrafik. Men
den trafiken har vi varje dag nu, säger Eivor Karlsson.
Bara cirka 1 800 meter gång- och cykelväg behövs för att binda samman de båda byarna.
När nu tvillingbyarna har slutit sig samman kring frågan kräver de att beslutsfattarna gör
detsamma.
– Laholm, Båstad, och Trafikverket i Skåne och Halland har alla tidigare sagt att ”vi kan ställa
upp om de andra aktörerna drar sitt strå till stacken”. Nu måste alla fyra visa att de vill samarbeta, säger Rose-Marie Gustavsson.
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