
Motion från Vänsterpartiet i Gnosjö och Gislaved angående cykelväg
mellan Gnosjö-Nissafors-Hestra

Bakgrund
1 dagsläget saknas det kollektiva kommunikationsmedel mellan Gnosjö-Nissafors-Hestra.
Enda möjligheten att ta sig mellan orterna är med bil, cykel eller att gå. För barn och
ungdomar utan möjlighet till skjuts från föräldrar och för familjer utan egen bil innebär att
deras möjligheter att ta sig till och från Hestra och Gnosjö begränsas och för de som tvingas
att ta sig fram till fots eller cykel på 151.an innebär detta livsfara. Familjer måste i dagsläget
ta sig till Hestra med cykel eller till fots för att handla mat då det inte finns någon
livsmedelsaffär i Nissafors. Man måste också ta sig till Hestra eller Gnosjö för att komma
vidare med allmänna kommunikationer. Detta är ur ett barn och familjeperspektiv, samt för
ungdom helt otillfredsställande. Trafiken på 151:an är stark och tung, och det är en stor
säkerhetsrisk att cykla den vägen. Det finns en mindre väg genom Viks by, men i vilket fall
måste man över Nissan, och då är 151:an enda möjligheten, i höjd med Hestravikens
värdshus. Man måste idag också korsa Nissastigen för att komma vidare mot Hestra
samhälle, vilket är livsfarligt för alla, men i synnerhet barn och ungdomar. Från vägporten in
till Hestra finns det idag en cykelväg.
Boende på Mountain resort använder också 151.an för transport mellan Hestravikens
värdshus och Isaberg resort. För övrigt är det ofta många cyklister på den berörda sträckan.
Vii Vänsterpartiet vill att invånarna och andra trafikanter får tillgång till ett säkert
kommunikationsmedel mellan Gnosjö-Nissafors-Hestra. Vi vill stötta pågående arbete för en
cykelväg som samhällsföreningarna 1 Nissafors och Hestra tagit initiativ till.
Vi från Vänsterpartiet i Gnosjö och Gislaved vill att kommunerna ser över möjligheterna att
bygga ut en cykelväg mellan i första hand Nissafors-Hestra (vägporten). Detta skulle gynna
de boende på orterna Hestra, Nissafors, Gnosjö samt “Isaberg resort”. Det skulle främja
turismen och framförallt säkerheten för de boende. Det skulle också gynna GG-leden i de
båda kommunerna och bli den länk som har fattats för ett trevligt och klimatfrämjande
cykelstråk. Det skulle öka områdets popularitet och attraktionskraft när det gäller
naturupplevelse och rekreation.

Vi i Vänsterpartiet föreslår kommunstyrelserna 1 Gnosjö och Gislaveds kommuner

Att utreda frågan om en fortsatt cykelväg mellan Gnosjö- Hestra via Nissafors, innan 2019
års utgång.

Att snarast se över möjligheterna att återuppta busslinjen mellan Gnosjö-Nissafors-Hestra.

Att utreda möjligheterna att 1 samråd med trafikverket bygga ut ett cykelstråk mellan
Gnosjö-Nissafors-Hestra samt en cykel och gångtunnel under Nissastigen.

Att i samråd med trafikverket se över möjligheterna för en cykel och gångbro över Nissan.

Att kontakta berörda nämnder och tjänstemän samt expertis på cykelvägsområdet, och
utreda kostnader, underlag för beredning av marken, trygghet, belysning, cykelstationer vid
Nissafors och Hestra.



Att samarbeta med samhälisföreningarna i Nissafors och Hestra när det gäller deras syn på
hur cykelvägen ska utformas.
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