Krosnabaneleden
Cykla eller vandra la'ngs banvallen till den lilla jarnvagen
"Krosnabanan" mellan Nattraby hamn och Almeboda i Smaland.
Under cykelturen kommer man igenom manga vackra byar, sjbar,
skog och dalgangar. Langs med banan fanns forr 10 st stationshus, 9 st av dessa finns annu bevarade och ar idag privatbostader.
Information om dessa stationer hittar du na'r du passerar.
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Jarnvagen var i bruk mellan 1 897
och 1939. Initiativtagare till jarnvagen var godsagare Axel E. Lindvall
pa Havgarden i Nattraby. Han hade
startat angslupstrafik mellan Nattraby
och Karlskrona. Efter en utstallning
i Paris tick Lindvall bekanta sig med
"Decuvilles jarnvagssystem" med
600 cm sparvidd.
I Karlskrona hade befolkningen
okat och manga reste langt for att
tillgodose stadsbefolkningen med
jordbruksprodukter och kvinnorna
gick lang vag med sina barkorgar
med bl a lingon - krosen. En jarnvag
skulle forbattra kommunikationerna
for dessa vagfarare och en jarnvag
borjade att byggas. Ar 1 897 skedde
den hogtidliga invigningen av etapp
1 mellan Nattraby och Alnaryd.
Etapp 2 mellan Alnaryd och Eringsboda oppnades 1 905 och den tredje
etappen mellan Eringsboda och
Almeboda blev klar 1910.
Cykelleden gar pa banvallen
dar delta ar mojllgt. Vissa strackor
av banvallen ar inhagnade och dar
ar del aker och inte framkomligt. I
dessa fall har vi markt ut en omvag
genom nagon vacker by eller skog.
Vissa delar av banvallen anvands
idag av markagarna som skogsvagar sa om nagon del ar i daligt skick
kan det bero pa att man nyligen kort
ut virke fran skogen. Vissa delar
av leden anvands ocksa av ryttare
emellanat.
Att cykla eller vandra pa Krosnabaneleden gor man pa egen risk och
vi hoppas att Du skall fa en fin upplevelse av var vackra del av Sverige
inom Karlskrona, Ronneby och
Tingsryds kommuner.
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Krosnabaneleden ar framtagen inom projektet Bjorkeryds framtid i samarbete med Bjorkeryds m fl byars intresseforening, Nattraby hembygdsforening,
Yxnanas hembygdsforening, Almeboda hembygdsforening och Almeboda Sockenkommite

