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Östra Göinge

Medborgarförslag

Gc-vägen mellan Broby och Glimåkra

Bullerkänsliga invånare
föreslår farthinder i Broby

Bygget startar i augusti

Broby

Bygg något form av hinder
på väg ut från Broby mot
Glimåkra för att sänka såväl hastighet som bullernivån. Den idén framför två
Brobybor i ett medborgarförslag till Östra Göinge
kommun. Hastigheten vid
brandstationen, och vid
korsningen Glimåkravägen/Sibbhultsvägen, är
ganska hög, påpekar de.

”Det är inte bara farligt i
korsningen, utan med stigande hastighet ökar även
bullernivån”, skriver de.
När vägen var avstängd,
delvis på grund av rörläggningsarbete, i våras märktes stor skillnad tycker
Brobyborna. Därför vill de
se något form av hinder
på Glimåkravägen innan
90-skylten.
Emma Ståhl

Broby/Glimåkra

I augusti drar arbetet igång
på riktigt med att bygga
gång- och cykelvägen mellan Broby och Glimåkra.
Som Kristianstadsbladet
tidigare skrivit är det Svevia, före detta Vägverket
produktion, som ska bygga.
Deras anbud på 14 miljoner kronor var drygt 2,2
miljoner kronor billigare
än det näst lägsta. Sju an-

bud kom in totalt. Målsättningen är att gc-vägen
ska vara klar till stora delar i december. Enligt Trafikverket ska vägområdet
redan nu i juli märkas ut
med käppar.
Eventuellt blir det en del
avverkning av träd och nedtagning av kablar.
– Det kan hända att detta inkräktar på trafiken.
Det är en smal väg, säger

Thomas Rosenqvist, Östra
Göinge kommuns projektledare.
Han flaggar redan nu för
att det kommer att bli en
intensiv höst på sträckan.
– Folk får vara beredda
på trafikproblem under tiden. Vi kommer med all säkerhet att ha trafikljus på
minst två ställen.
På två ställen, ungefär på
mitten av sträckan, ska det

läggas överlast för att förstärka vägen. Materialet
som läggs på ska ligga några månader för att sätta sig,
en bit som är mer tidskritisk än andra.
– Vi jobbar just nu med
planeringsarbete inför den
verkliga produktionsstarten efter semestern, säger
Fredrik Nilsson på Svevia.
Emma Ståhl

ung Nystart i osbyhallen

Uppryckning väntar bowlingen
Höststart. I sommar har hallen öppet enstaka eftermiddagar. Till hösten väntar mer aktiviteter – det ser Richard Landén och Jim Lindstrand till. 

Osby. Det blåser nya vindar i bowlinghallen i Osby. 24-åringarna Richard Landén
och Jim Lindstrand har tagit över och
tänker satsa blod, svett och tårar för att
utveckla verksamheten. En helrenovering
väntar, däribland nya banor.
Killarna är svågrar, och
har flyttat från Ängelholm
respektive Perstorp för att
driva Osby Bowlingcenter.
Trots sin ålder har de redan
drivit egna företag inom exempelvis webb.
Sedan drygt ett halvår
tillbaka är det bowling som
gäller.
– Vi har blivit ett familjeföretag. Min tjej, Jims syster, jobbar här också, säger
Richard Landén som i vå-

ras pluggade klart till högskoleingenjör.
Renoveras tidigare
– Jag är i princip uppvuxen
i en bowlinghall, säger Jim
som också tävlar i sporten.
Han har tidigare jobbat
med att bygga bowlingbanor.
Eftersom Svenska Bowlingförbundet underkänt
banorna för tävlingsspel
från och med den sista au-

gusti tidigarelägger Osby
kommun renoveringen av
banorna.
Tidigare var det tänkt
att renoveringen skulle ske
2014, i  stället blir det till
vintern. Kostnaden är över
en miljon kronor.
– Vi ska söka dispens
för att kunna fortsätta tävlingsverksamheten under
hösten. Det är en viktig,
fast inkomst, säger Richard
Landén.
Under tre veckor vid jul,
då klubbspelet ligger nere,
ska helt nya banor komma
på plats. De som finns där
har drygt 20 år på nacken
och har gjort sitt.
Efter det vill killarna på
egen hand renovera resten
av hallen, bland annat genom att flytta receptionsde-

Viktig del av
verksamheten
”Vi ska söka
dispens för att
kunna fortsätta tävlingsverksamheten under
hösten.”
Richard Landén, delägare

len och bygga ut köket.
– Vi vill satsa på köket, och på sikt ha dagens
lunch. Vi har bra läge och

efterfrågan finns från företagen på industriområdet.
Sedan ser vi en utvecklingspotential i att många företag eller större sällskap vill
spela bowling och samtidigt äta något, säger Jim
Lindstrand.
Devisen är att alla kan
spela bowling, så länge
man tycker det är kul, och
därför ska det finnas möjlighet till det.
Mest aktivitet är det på
fredags- och lördagskvällar då främst allmänheten
spelar. Men under veckorna
tävlingsspelar många pensionärer. På helgerna tävlar
klubbens två herrlag, samt
damlaget som ligger i allsvenskan.
Till hösten hoppas man
att besökarna ska kunna
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boka sina speltider digitalt,
via en hemsida. Den är just
nu under uppbyggnad.

Ser många möjligheter
– Det är viktigt att ha en bra
hemsida och vi siktar på att
ha Sveriges bästa bowlinghemsida, säger Richard
Landén vars specialitet är
just webb.
Knislinge planerar ny
sporthall där en bowlinghall ska rymmas, och Markaryd bygger. Men konkurrensen skrämmer inte.
– Vi har en fast krets, och
vi ser stora utvecklingsmöjligheter. Vi kämpar med
blod, svett och tårar för att
utveckla vår verksamhet,
säger killarna.
Emma Ståhl
emma.stahl@kristianstadsbladet.se

