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Hur har cykelledprojektet Fyr till fyr kunnat dra ut på tiden ända från 2006 eller 2008 fram till i 
dag - långt ifrån slutfört? Varför har 100 miljoner kronor tagit slut så plötsligt när så mycket 
arbete återstår? Varför - och på vems order - har projektledaren enligt Ölands kommunalförbund
”gått hem”? Varför har så lite som knappa två mil cykelled anlagts söder om Mörbylånga under 
alla dessa dryga dussintalet år sedan projektet klubbades? Varför återstår än i dag flera mil att 
anlägga söder om Mörbylånga när leden i norr invigdes hösten 2019? Och varför kan så många 
mil vanlig landsväg betecknas som cykelled? Det är några frågeställningar som ligger till grund för 
detta brev med sex raka frågor till er (på nästa sida).

Undertecknad har under tiotalet år följt utvecklingen av cykelledprojektet Fyr till fyr. Norra slingan är 
invigd sen länge medan det i Mörbylånga kommuns södra del har gått åt skogen med det mesta. År ut 
och år in har det diskuterats olika dragningar, de flesta har gått om intet. I dag återstår flera mil av leden 
i söder. Under hösten gick dessutom hela projektet i ide på obestämd tid. Projektledaren ”gick hem”, 20 
miljoner fattas för fortsättningen. Inga besked går att få, inte ens från Ölands kommunalförbund. Fiaskot 
är totalt.

Anna-Kajsa Arnesson (C) och andra har hävdat att projektet blivit dyrare än beräknat på grund av att 
mer pengar har gått åt i söder än i norr. Anledningen skulle vara att det i söder måste anläggas längre nya
sträckor. Jag kan inte förstå detta resonemang då det söder om Mörbylånga endast har anlagts 1,5-2 mil 
genuin cykelled under projektets långa historia. Det praktiska utfallet i söder har sålunda blivit ”nån dryg
kilometer per år”, att jämföra med andra cykelledprojekt i Sverige där man byggt cykelleder på 20-30 
mil på bara hälften av tiden.

Eftersom ni fem - enligt Matilda Wärenfalks uppgifter på min blogg alvarsamt2.wordpress.com - har det
politiska ansvaret för cykelleden Fyr till fyr, i dag kallad Ölandsleden, vänder jag mig till er angående 
några punkter i projektet som jag vill veta alla sanna fakta om. Alla ölänningar har rätt att få veta varför 
projektet havererat trots 18 000 000 kommunala skattekronor och 20 000 000 i EU-bidrag. Vad har vi 
söder om Mörbylånga fått för de slantarna? Inte mycket.

Jag har i tre omgångar vänt mig till samtliga ledamöter i Mörbylånga fullmäktige för att få svar på enkla 
frågor om cykelprojektet. I omgång ett och två svarade ingen av ledamöterna. Tredje gången svarade en 
handfull, nästan alla mycket summariskt. Man visste i stort sett ingenting. Men kommunalrådet Matilda 
Wärenfalk (S) svarade relativt utförligt, liksom Hans Sabelström (C). Matilda lovade återkomma med 
prisuppgifter om cykelbron, men dessa kom aldrig. Därför måste jag ställa några frågor även om den. 

Matilda Wärenfalk uppgav att allt arbete med leden i Albrunna gått på 337 000 kronor, en 
uppgift som jag finner omöjlig. Periodvisa jobbinsatser mellan 2017 och 2020 med många grävmaskiner,
dumprar, traktorer, lastbilar, asfaltskärare, vältar, paddor och inte minst folk kan omöjligen ha kostat 
under ”några miljoner”. Nu vill jag veta hur många! Men låt mig börja mina frågor vid cykelbron i 
Södra Möckleby, invigd 30 november 2014. Se reportage här. Och här. Och här.

https://alvarsamt2.wordpress.com/
https://alvarsamt.wordpress.com/2014/10/29/bro-vid-bro/
https://alvarsamt.wordpress.com/2014/10/27/snart/
https://alvarsamt.wordpress.com/?s=cykelbron+invigd


Cykelbron i dag. Vilken roll spelar den i projektet ”rör till nya reningsverket i Grönhögen”?

1) Varför anlade man en i mångas ögon så överdimensionerad cykelbro? Den tål 12 ton.

2) Hur stor blev totalkostnaden för cykelbron i Södra Möckleby, alltså inköpspris för bron + 
markberednings-, förberedelse- och monteringskostnader för hela klabbet. 

3) Det går rör under cykelbron.  Vilken funktion har det? Har det att göra med rördragningen till 
reningsverket i Grönhögen som gjordes samtidigt som cykelbron anlades?

4) Har cykelbron också annan funktion än att vara just cykelbro?

5) Är den kommunala rördragningen betald med endast kommunala pengar, eller har även 
pengar från cykelledprojektet använts? Frågan är befogad, eftersom det blev väldigt bråttom att 
anlägga ledsträckan mellan Degerhamn och Albrunna. Sen den var klar stod det mesta stilla i 
flera år...

6) Slutligen, den viktigaste frågan: Hur mycket pengar gick åt för allt arbete nedanför Albrunna?



Rör under cykelbron i Södra Möckleby.Varför går det under cykelbron?

Eftersom jag är intresserad av att veta varför så enormt stora pengar sedan 2019 är slut, då så 
iögonenfallande korta ledsträckor har anlagts på södra Öland. Det som främst intresserar mig är 
ledens dragningen genom Albrunna, där en skandalös behandling av en markägare tog sig rent 
absurda uttryck som orsakade denne stora bekymmer.

För att förstå hela omfattningen av arbetet i Albrunna vill jag berätta följande:

Först drogs leden nedanför Albrunna rakt upp från havet till väg 136, RÖD dragning på fotot 
nedan. Först flera år senare drogs leden om utmed havet, BLÅ dragning.



På fotot nedan, från december 2014, ser vi ännu bättre ledens första dragning: Rakt upp i bild mot
väg 136. Långt senare drog man ny sträcka från gula pilen åt höger mot de - då! - två 
bevattningsdammarna i Albrunna...



Ovan ser vi bevattningsdammarna i augusti 2016, alltså två år senare än bilderna ovan.

Röd led drogs först. Flera år senare drogs blå. Medan den anlades jobbade en grävmaskin i ”massor av
veckor”, alternativt ”tio veckor” med att göra en bevattningsdamm av två. Nedan ser vi den i dag.



Senare revs murarna och 80 meter led drogs över den åker, som man ännu senare nödgades ”runda” på 
grund av att markägaren inte ville gå med på projektledningens krav. Markägaren hade naturligtvis rätt 
att styra över sin egen mark och ersattes senare med 50 000 kronor för tilltaget. Se filmen då 
kulturorganet som enda media i världen cyklar på leden över åkern, 21:00 - 21:40. Senare lades alltså 
den delen igen för att i stället dras runt åkern. Hänger ni med?

I december 2018 börjar leden runt ovan nämnda fält anläggas. Se fotot nedan.

Ett flertal tyngre maskiner inleder jobbet med det jag kallar ”bonusvarvet”. Fotot är taget 23/12 2018. 
Leden är då asfalterad från Södra bruket och hit, se fotot nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=jphDrly35qg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jphDrly35qg&feature=youtu.be


Foto från 3 december 2018. Leden hit är asfalterad, den tidigare rivna muren är återuppbyggd. Nu 
inleds grävningar upp mot villorna i Albrunna...

Tunga maskiner får jobba. Foto från 7 december 2018.



Vi ser här upp mot bebyggelsen i Albrunna där ett omfattande gräv- och schaktningsarbete inleds. Foto 
från 7 december 2018.

Arbetet den 23 december 2018. Nu återstår det utdragna arbetet utmed villorna upptill i bild.



Ett 40-tal meter högre upp än där fotografen står ska leden/”diket” grävas ut mot höger... Foto från 23 
december 2018. Nu började man också jobba från andra änden, se fotot nedan.

December 2018. Här skulle nu grävare ta bort muren och gräva ut det ”dike” som leden skulle gå i. 
Sträckan måste förstärkas med L-formade block i betong. Men allt drog ut på tiden. Fotot nedan är 
taget ett helt år senare...



Grävmaskiner, dumprar, lastbilar och traktorer jobbade under lång tid med den 80 meter 
betongblocksförstärkta leden utmed villorna. Foto från 3 december 2019.

Nästan ett år senare tar PEAB itu med att skära bort redan lagd asfaltering och forsla bort den. Se foton 
nedan. Någon förklaring av PEAB kunde inte fås.

Foto från 18 november 2019. Redan lagd led ”halveras”.



Delar av cykelled i hög. November 2019.

Senare följde det utdragna röjningsarbetet uppe vid de angränsande villatomterna. Till det krävdes tungt 
artilleri: grävmaskiner, dumprar, lastbilar, traktorer och förare.

19 november 2019.



3 december 2019. Till vänster om grävaren ser vi de L-formade betongblocken.

7 december 2019. En mindre grävmaskin arbetade i andra änden av ”kanalbygget”.



26 december 2019. En stor grävare vid södra änden av den beryktade ”muren”. Betongblocken ska 
hålla emot trycket från den swimmingpool som ligger ovan dem.

Det gjordes ett omfattande schaktningsarbeten med flera maskiner även vid sidan av cykelleden, som du 
ser skymta i bildens högra nedre hörn.



Man arbetade således periodvis här i Albrunna under flera år med mängder av olika maskiner. 
Exempelvis användes en stor grävmaskin assisterad av lastbilar i ”många veckor” (enligt närboende 
mellan ”massor” och ”tio veckor”) till att göra en bevattningsdamm av två, se denna film 15:00 - 17:30.

Kanske hade projektet även utgifter för juridisk rådgivning? Jag ifrågasätter att allt detta arbete 
under flera års tid har gått att utföra för 337 000 kronor.

Jag förväntar mig nu exakta kostnadsuppgifter för allt som rör cykelbron i Södra Möckleby och alla 
årens samtliga planerings-, anläggnings-, rivnings-, röjnings-, maskin-, personal-, material- och 
eventuella rådgivningskostnader för ”bonusvarvet i Albrunna”. Kostnaderna jag söker gäller alltså från 
och med området för den ”urprungliga ledens dragning upp mot väg 136” i norr fram till den lilla 
fastigheten söder om bevattningsdammen. 

Detta brev ligger på min blogg, där även era svar kommer att visas.

Några länkar som kan ge ytterligare information om arbetet med cykelleden:

Lervälling, december 2017
Kulturorganet cyklar över den led som senare lades igen. Bonusvarvet tog sin början...
Lagd cykelled sågas upp
Världens dyraste cykelledssnutt, december 2019
Nionde arbetsveckan för ”bonusvarvet” i Albrunna inleds, januari 2020.
Se de två bevattningsdammarna innan de blev en.
Världens dyraste cykelled? Reporter orkade inte berätta om den.
Dags att asfaltera.
2017 närmar sig leden Albrunna.
2018, den som väntar på nåt gott. Vi närmar oss Albrunna.
Vi cyklar över den andra leddragningen i Albrunna medan grävaren jobbar på med bevattningsdammen.
Vi cyklar ovanstående sträcka åt andra hållet.

med vänlig hälsning

Staffan Lagerström
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