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Bro över väg 53 norr om Lilla Nyby
Helena Dahlberg har bett Naturskyddsföreningen Eskilstuna om
kompletterande fakta kring vårt önskemål om bro över väg 53 norr om
Lilla Nyby. Tyvärr har svaret dröjt på grund av datahaveri, som
avhjälptes i går.
Naturskyddsföreningen Eskilstuna har via Tyréns kontor i Eskilstuna
låtit scanna en karta, som skickats till Helena Dahlberg 20190705 med
angivande av platsen för den överfart som föreningen gärna vill få till
stånd.
Föreningen har i tidigare remissvar på Eskilstuna kommuns arbete med
utvecklingen av Vilsta friluftsområde, norr om Vilsta naturreservat,
framfört önskemål om en förbindelse för gång-, cykel- och skidåkning
från Vilsta till det som en gång var järnvägsspåret till Stockholm.
Vi önskar en bro över 53:an norr om Lilla Nyby, så att man kan
förbinda Vilsta Naturreservat med den expanderande bebyggelsen i
stadsdelarna Tunafors och Odlaren. På så sätt görs Vilsta mer
tillgängligt för boende i Odlaren samtidigt som Odlaren-området kan
nås av bland annat campare i Vilsta.
Den av oss föreslagna bron bör vara så bred, att det är möjligt för
skidåkare att mötas på bron. När denna bro kommer till, kan ett
sammanhängande ”friluftsstråk” skapas från Eklången till Torshälla.
Om väg 53 får en cykelvänlig utformning på delen Stenkvistarondellen
till Viptorp kan en lång rundbana skapas för cykelturism.

Bron skulle bli en rak förlängning av det mountainbikespår, som går
österut från Vilsta friluftsområde, norr om Vilsta naturreservat. På
östra sidan av väg 53 finns det stigar, som efter viss upprustning kan
göra det möjligt att ta sig till bostadsbebyggelsen i främst Odlaren via
järnvägsunderfarten söder om Trumslagargården. De kan också ansluta
till den gång- och cykelbana samt ridled, som utgörs av det gamla
järnvägsspåret, till i första hand Eklången. Det finns också ett antal
passager över Svealandsbanan (nya järnvägen till Stockholm) i
Odlaren-området.
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