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Äntligen cykelväg
Väg 119 från Broby mot Glimåkra förändras nu dagligen. Trafikverkets
planer på cykelväg längs sträckan blir nu verklighet efter många års
förskjutningar. Syftet med att bygga cykelvägen är ett steg i riktning mot
att göra vägen säkrare.

Hela hösten

Cykelvägen kommer i sin merpart
att dras på den östra sidan om
länsvägen och i början av augusti
inleddes
skogningsarbetet.
Byggnadsarbetet kommer att

1

pågå under hela hösten och
på Trafikverkets webbplats
meddelas dessutom att, på
grund av förskjutningen i
arbetet, det blir helt färdigställt
nästa år då man till sist gör det
slutgiltiga beläggningsarbetet.
Längs hela sträckan blir det räcke
och cykelvägen kommer att vara
väl avskild från trafiken och det
kommer också att bli belyst hela
vägen. Kostnaderna för cykelvägen
delas mellan Trafikverket och
Östra Göinge kommun och längs
sträckan finns ett 30-tal markägare
som berörs av det arbete som nu
Svevia utsetts att göra.

Text och bild:
Mikael Persson (MiP)

Glimma längtar
efter is
Även om sommaren kanske inte
varit det som alla önskat så kan ju is
och vintersäsong kännas avlägsen.
Dock närmar det sig inskrivning för
Glimma Hockey. – Det är inte bara
inskrivning, det är bytardag också,
meddelar Martin Axén ordförande
för ungdomssektionen i klubben.

En bytardag

Årets inskrivning för att spela och
träna med Glimma Hockey går av
stapeln söndagen den 9/9, mellan
kl 10.00 – 12.00 i Trollarinkens
klubbrum.
Låneutrustning
(benskydd, armbågsskydd och
hockeybyxor) erbjuds så långt det
är möjligt, främst till deltagare i
Hockeyskolan.
I samband med inskrivningen
anordnas det en bytardag, där man
helt enkelt tar med sig utrustning
man vill sälja eller byta. – Det är
ju ett bra sätt att hålla kostnaderna
nere - här finns alltid fynd att
hitta, konstaterar Martin Axén.
En förutsättning för ishockey är ju
is. När kommer den? – Vi räknar

med att den ska vara klar vecka 37
och träningarna i de olika lagen
drar igång i olika takt under de
kommande veckorna efter det,
säger Martin Axén.

För vidare info, senaste nytt
och kontaktuppgifter, se www.
glimmahockey.se
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