Matteröds dubbelvalvade stenbro vaknar upp ur sin ”Törnrosa-sömn”
Uppe på åsen strax väster om Matteröds kyrka slingrar sig Matterödsån fram i det
kuperade landskapet. Vegetationen är variationsrik och lövskog, såsom björk och al,
dominerar de intilliggande skogsområdena. På väg mot Maglehult, längs den gamla
vägdragningen, passeras Matterödsån och det är här ett projekt pågår att restaurera
ett av Matteröds kulturarv, den dubbelvalvade stenbron.
Enligt Matterödskrönikan ”Uppe på åsen” uppfördes bron ursprungligen år 1786 av
”Thomelierna”. Under 1880-talet svämmade vattnet över vissa tider om året varför man
lät bygga ett nytt brovalv.
Fram till 1980-talet användes vägen och bron för biltrafik men därefter anlades en ny
väg och den gamla stenbron har därefter enbart använts får gång- och cykeltrafik.
Tidens tand har satt sina spår på bron och den har under årens lopp sakta förfallit till
allt sämre skick. Matteröds Byalag har under ett antal år haft en vision om att
restaurera bron och göra det intilliggande området till en samlingsplats för Matteröd,
både för boende och besökare. Första steget har varit själva brofundamentet samt
broräcke, detta har färdigställts under våren 2021.
Tanken är att det skall vara en plats där man kan ta en paus, njuta av den vackra
naturen, ta en fika och så småningom också en plats för arrangemang. Området skall
kunna användas av alla.
Restaureringen har varit möjlig tack vare ekonomiskt stöd från några instanser och
Byalaget vill rikta ett stort tack till Matteröds Idrottsförening, Tyringe Sparbanks

Nära naturen vid ås & sjö
www.matterodsbyalag.se

Utvecklingsstiftelse, Kulturmiljöenheten samt Landsbygdsprogrammet inom
Länsstyrelsen
Kan också vara trevligt att nämna att själva restaureringen av brofundamentet är gjord
av ett lokalt företag i Matteröd, JRT Jerleryds Tjänster AB.
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Årsmöte 2021 samt invigning av

Invigning av stenbron –

nyrenoverad stenbron

15 augusti ca kl 14,30

Söndagen den 15 augusti,
kl 14,00 är det dags för Årsmöte med Byalaget samt
officiell invigning av vår nyrenoverade dubbelvalvade
stenbro.
Plats: Vid bron, strax väster om kyrkan. Medtag egen stol.
Vi håller årsmötesförhandlingar där alla har möjlighet att
komma med förslag kring verksamheten i Byalaget.

Efter årsmötet är det dags för högtidlig invigning av
Matteröds nyrenoverade stenbro. Läs mer om bron på
nästa sida.
Servering av ”snittar”, dryck samt tårta och kaffe.
Underhållning

Byalaget kämpar för att Matteröd skall vara en trivsam
plats att bo och leva i. Vi strävar efter att ordna aktiviteter
som skall passa alla åldrar. Ju fler vi är desto trevligare blir
det.

Viktigt: Alla som bor i ”Matteröds socken” är automatiskt
medlemmar i Byalaget och är välkomna till våra aktiviteter.
Vi har ingen ”formell” medlemsförteckning eller avgift!
Tillsammans gör vi byn levande.

Trivsam sittplats vid bron. Bänk tillverkad och skänkt av Lennart Nilsson i Deleberga.

