Synpunkter på cykelpaket, sommaren 2012.
Skriver till dig som projektledare för Projekt Glasbyn Målerås. Sedan 2009 jobbar vi med utveckling av
samhället, företagen och föreningarna i Målerås. Det sker inom ramen för bland annat EU:s
landsbygsutvecklingsprogram.
Allting kan utvecklas och bli bättre. Hoppas därför det är ok att jag ställer ett par frågor om
cykelpaketen i Målerås, som är ett av våra delprojekt sedan 2010. Målerås Vandrarhemmet B&B har
ansvaret för cykelpaketen.
- Hur upplevde ni våra cykelpaket generellt?


Mycket bra ordnat. Det stämde över förväntan. Ibland är många projekt överreklamerade
men detta var vi helt nöjda med.

- Vad tyckte ni var bra?







Boendet och intresset från vandrahemsvärden var mycket positivt
Såg inte mycket ut för världen, ett slitet stort hus. Men bra ordnat inomhus och en
fantastisk frukost. Nu bodde vi i en av lägenheterna strax bredvid och de fungerade
också utmärkt.
Paret som skötte vandrarhemmet såg till att vi fick ordentliga kartor och bra
vägbeskrivning. De laddade också på oss en ordentlig matsäck.
Middagen på kvällen hade räckt till dubbelt så många var mycket välsmakande. Stod
färdigt i vår lägenhet när vi kom fram efter cykling dag ett
Utrustningen var super. Ordenliga nya bra cyklar och vattentäta cykelväskor plus
cykelkorg. Vi fick instruktion av vandrarhemsvärden som även hjälpte oss med att justera
utrustningen.

- Vad tyckte ni var mindre bra som vi kan förbättra?


Egentligen inget. Möjligen att dag 2 blev lite mycket skog. Vi åkte då turen mot Kosta Boda.
Kanske man skulle beskriva lederrna något mer.



Kanske ni skulle ordna en transportservice från de glasbruk som man besöker. T ex att det
man handlar på Kosta Boda transporteras till Målerås medan man är ute på cykelturen
När man cyklar så handlar man inte så mycket.

- Får vi lägga ut kommentarerna på vår hemsida www.maleras.nu?
Absolut!
Vi kommer nog att återvända till något av vandrarhemmen nästa år för ytterligare en tur.
Ingemar och Carin Willen, Bosse och Gudrun Hellgren
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hur upplevde ni våra cykelpaket generellt?
Ett trevligt arrangemang.
- Vad tyckte ni var bra?
Cyklar, vägbeskrivningar, inkvartering, lunchpaket, middag, frukost.
- Vad tyckte ni var mindre bra som vi kan förbättra?
Bokningssystemet förmedlade inte att vi skulle anlända på förmiddagen och ge oss ut på cykeltur
ganska omgående, så när vi kom fram till vandrarhemmet, fanns ingen där och väntade på oss. Allt
ordnade dock upp sig ganska snart. Det finns också en del miljöer i Målerås som är skräpiga och som
drar ner intrycket. Upplevelsen skulle bli mer positiv om det var lite prydligare på vissa håll.
- Får vi lägga ut kommentarerna på vår hemsida
Javisst
Peter Salander

