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i Sorunda redan 2014
Inga hinder f6r

Diskussionen om en ny ging_ och
cykelvAg mellan Sunnerbv och
Grcidby i Sorunda blev hetiedan
frin start pi Sorundanets mdte i
Sorunda bygdegird pi onsdags_
kvdllen.

Men utifrin vad som framkom
pa mdtet tror kommunalridet Leif
Stenquist (FP) att en ny ging_ och
cyl(elbana skulle kunna sti tdrdie
redan 2014.
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"Ny cykelviig
kan finnas 2014"
I(ommunalrid pA mote i Sorunda
- Du iir en ltignare och
detiirsidanasom du
som skapar politikerf6r-
akL

Diskussionen om en
ny gAng- och cykelviig i
Sorunda blev het redan
frin staG i Sorunda byg-
degard pA onsdagskvtil-
len.

Utspelet kom sig av att Leif
Stenquist (FP), kommunalrid
och ordfdrande i miljO- och
samhiillsbyggnadsniimnden,
pistod att markdgama i Sorun-
da, frAn Sunnerby till.Grcidby,
har sagt nej till att upplita en
markemsa ftir en ny ging- och

rykelviig. Det var en av mark-

dgama lings strdckan somvar
mycket arg, och for ut mot
Stenquist i hirda ordalag.

Dessf0rinnan hade Lena Daf-
gArd, Sorundanet, som var
vdrd fdr mtitet, visat en film-
snutt frin fullmiiktigemdtet
den 9 maj i ir, dir Leif Sten-
quist och Anna Ljungdell (S),

kommunstyrelsens ordftjran-
de, bida sade att pengar inte
var ett problem ftir att en ny
ging- och cykelvig skulle
komma till stind. utan mark-
igarnas protester.

Ganska snart visade det sig
att de markdgare som var pi
plats pi bygdegirden inte hade
det minsta emot en sidan vdg.
Tvdrtom, har man linge efter-
lyst och fdrordat v5gen. Sten-

quist kunde inte namnge vare
sig tjiinstemin eller markdga-
re som hiivdat motstind mot
byggandet.

- Jag har sj5lv varit i kontakt
med flera markigare och fick
kdnslan av att de flesta var fdr
en sidan vdg och var arga fdr
att bes(yllas frir att vara emot,
sade tena Dafgird.

Hon hoppas nu att frAgan
om cykelviigen uffeds snabbt
av tjenstemannen, si att en an-
srikan kan vara hos Trafilarer-
ket senast i september.

- Som det liter pi det hiir
mritet, kan vi ha en ny ging-
och cykelviig mellan Sunnerby
och Grcidby 2014, sa leifSten-
quisL
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