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Omfattar underい う|loCh u～ eCkling av redan o91nt“ ga SCS― initierade oykelturistlederi En helt
nodvandig arlig oversyn,for att dessa ska‖ kunna fungera Lederna arlandsOmfattande och
det hander standigt mycketlangs det svenska v09natet,"bade pa landsbygd Och inom
tatort Ger ёkad tranksakerhet,ti‖ gangnghet Och folkhalsa Och inte minst en fantastiskt
naturupp!evelse samt kunskap och kansla fOr vart vackra landi
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Svenskt Friluftsliv

av hela projeket

med Vegverket (TRV). kommuner, landsting och lansstyrelser samt pe senare ar dven med Svenskt Friluftsliv. Dessa leder meste
underhailas och her skoter SCS nu det rresta vad galler skyltundeahall, problemkontakter samt nddvandiga iusteringar och
fdrbeflringar. SCS har even varit pionjerer intemationellt och inspirerat ffera andra lander pa omradet. M6lardalsleden var den
forsta leden fdr rykelturister i vadden, ner den introducerades '1980 - den har sedan upprustats vdsen igt.

cx(cr qf r t€Ilomroranuer
Omfattar underhAll och utveckling av redan befintliga SCS-initierade cykeltuds'tleder. En helt nddvendig Srlig dversyn, fdr att
dessa skall kunna tungera. Ledema erlandsomhtande och det hender stendigt nrycket lSngs det svenska vdgnetet - bide pa
landsbygd och inom t6tort. Ger 6kad t ariksakerhet, tillganglighet och folkhdlsa. Och inte minst en fantastiskt naturupplevelse samt

"Jr"i:L3::-:fl",1"rt3Hiffiffi?jiH - .". har i snarr 40 ar.obbat med redprojekr i orika detar av randet - i nara samarbete

Det nodvendiga skyltunderhAllet har f6tt ekonomiskt stdd. framst genom ett ganska informellt ldpande avtal med Vdgverket
under 20-25 Ar. Ndr Trafikverket (TRV) bildades 20'10, blev detta stdd mer Iormaliserat och kortsiktigt (fordrar numera adiga
ansdkningar m€d viss hamfd.hafining) och pA senare er dven fian Svenskt Friluflsliv. tjnderhalbt av de ]okala ledprojekten stdds
med mindre belopp av resp kommuner (ett 1s{al). TRV accepterar sedan en tid bidragsansdkningar som kan lamnas in ndr som
helst under aret - vilket underlettar en del.

SCS driver just nu (2016 blir sisla tredledelen av en helhet) dven ett "tillaggsprojekt". dar TRV i detalj vill veta vilka vdgavsnin
(vegnummer) som inger i de olika leder som inger i det landsomfattande ndtverket (undanlaget alla berdrda tdtortsomreden). Har
skall dokumenteias hastighetsbegransningar, trafikbelashingar och vera fdrslag till realistiska ftamtida fdrbattringar - f6r att man
batre skall kunna planera in eventuella vtigetgArder, enligt uppgifl. Oetta har faktiskt i nagra fall redan givit resultat. Vi sitter
numera dven i regelbundna utvecklings-mdten med TRV om detta och en del annat.

TRV stdder formellt endast vert arbete lengs det statliga vegnetet. Och Sven om detta helt dominerar vad galler avsEnd, se
inneh6ller vAr totala insats pA omredet mycket annat -- fdr att det hela skall fungera gentemot allmenheten. Derav var ansdkan till
Svenskt Friluftsliv.

Vara ledprojektarbeten har under f6reningens hela Iivstid utgjort en vdsentlig del av Scs-budgeten (6ver 50 %) och kommer
med all sannolikhet att se gdra dven a framtiden. Detta torde ocksA vara det bdsta och mest ekonomiska setot fdr samhallet att
ldsa denna problematik. Och vi kanner oss naludigtvis extra motiverade, eftersom vi sjdlva sler bakom grundprojekten.

Sjdlva underhallsarbetet ar alltsa landsomfattande och berdr ca 30.000 hdnvisningslavlor fren Karesuando i non till Smygehuk i
sdder. Den riksteckande Sverigeleden samt de regionala projekten VindeHlwleden (landsveg + MTB) Skdrgdrdscykelleden
Kustlinjen, Malardalsloden, Nynesleden, Vastgdtaleden, Dalslandsleden, Turistsbaket runt Storgtiteborg, Runt Vatternleden,
Vetern-Sommenleden samt Banvallsledon (Halmstad-Ljungby-Karlshamn) er dessutom samskyltade till ett tydligt natverk i 300
delningspunkter (med hjeip av ca 1.OOO spetiattittvert<aie ragvisningstavidil.

SCS driver dessutom ett antal lokala projekt i samverkan med vissa kommuner.

Scslederna hAller hdg kvalitet i alla rimliga avseenden. Men utnyttjar i huvudsak befintligt vegnat, dar sjelva vagytan underhalls
av andra skal. Hela Scs-ndtverket redovisar inte en enda allvartig olycka under 35 ar, se lengt vi kenner till. Skyltunderhalet
omfattar konkret -
- lnktjp av skyltmaterial, uppsdttningsanordningar, stolpar, stegar och verktyg.
- Lagerhallning av al16 skyltvananler (tyra grundmodeller per led).

- Reparation pe plats av felande, stulna. vridna, f6r6ldrade altemativt averkade skyltar.

- Klotter- och klistersanering-
- R6jning av skymmandg vext€hel vid skyltplatsema.
-. Nddvendig tv6ttning av ledtavlor.* Justering av ledstr*ckningar d6r sA bed&ns nddvSndigt (3G50 stttne insatser per ar).
- Upps6ttning av stolpar pe mjuk mark (annars fordras maskinhjalp).
- Nddvendiga lagedokaler.

- Lempliga fordon och personal fOr endamelel
- Underhall av lednaten genom alla berdrda taitorter.

Till detta kommer adetet med att tillhandahalla tryckt gratismalerial, kartor och marknadsfdriog via intemet. Detta omfattande
arbete planeras i dag ftan Stockholm och handhas av ett 1o-tal funktionarer.

wRKSl HEEBIDRA. (PRorErD a,'.tarmtkdaE, nllr'lu^Flonna.;mr (r6md idz,orea)

―― Att kunna erbluoa sa positiva upplevelser,att dessa go「 mersmak till arilgt aterkOmmande
utfarder
―― Att kunna erbiuda omVaxlande och vackra naturuppleve:ser
―― Att skapa helheter rned fu‖ t ti‖ rackli9 tranksakerhet
‐‐ Att succesivt nう a‖ t stёrre malgrupper
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Ifall nj ansiiker om bidrag i<ir flera projelt meste ni rylh i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en glng ftir varje projelt.
(Xir sn hiir:
r. Niir ni $llt i forsta blanketten sparar ni den med ett unilt flnamn pl er harddisk.
2. Bairja sedan om och fll i de nya uppgiftema ftir niista projekt och diip sedan den btanketteD till ett unilil filnamn

pl er hArddislc
3. Fortsatt sedan enliSt pultkt 1 och 2 tills ri fttlt i och sparat blanketter fiir de projell ni siiker bidrag ftir.
OBS! Gliim inte att underteckna och posta ett pappeEoriginal av blanletten "sammanstiillning"!
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