
        

              Gislaved 2021-03-18 

Till                   Styrelsen för Östra Strandens ekonomiska förening 

                        Motion till föreningens årsstämma 2021 

Med anledning av att man avser köra en Endurotävling med 500st motorcyklar  på Östra 
Stranden 2021-10-09 vill jag att föreningen bestämt motsätter sig detta och liknande 
arrangemang. Trots att föreningen inte är markägare är föreningen i högsta grad berörd 
sakägare som arrendator av mark som direkt ansluter till Östra Stranden.                                                                                                                             
Stranden är ett naturvårdsområde med riksintressen med avseende på naturvård och 
friluftsliv enligt 3kap. 6§ miljöbalken och rörligt friluftsliv enligt 4kap.2§ miljöbalken och 
omfattas självklart av strandskydd.                                                                                      
Kommunens fastighetskontor har tillstyrkt markanvändningen som bilaga till polistillståndet 
enligt ordningslagen. Länsstyrelsen har medgivit dispens enligt terrängkörningslagen.       
Detta är två helt oacceptabla beslut, dels av en kommunal förvaltning med ansvar för 
kommunens mark för sina medborgare och av en tillsynsmyndighet med ansvar för miljö-och 
naturintressen.                                                                                                                                       
Man kan anta att det i oktober blir möjligt att bjuda in publik. Det blir då alltså inte ett 
publikfritt evenemang som var tänkt 2021-03-20. Vi kan därför troligen inte förvänta oss 
någon hjälp från Folkhälsomyndigheten. Man kan befara en stor publiktillströmning som 
medför onödigt och mycket hårt slitage på de känsliga sanddynerna.                                       
Jag vill också hänvisa till kommunens utredning gjord av Sweco 2017-11-06 beträffande 
stranderosion av kommunens kuststräcka. I utredningen finns förslag på åtgärder för att 
rädda/behålla  stranden. I utredningen efterfrågas också att kommunen upprättar en 
handlingsplan. 

Förslag:     Jag önskar att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen 

att:   begära ett samråd med fastighetskontoret innan ny tillstyrkan till markupplåtelse sker 

att:  föreningen begär ett klargörande hur fastighetskontoret avser gå vidare med      

         inventeringen avseende stranderosion. Finns någon handlingsplan? 

att:  styrelsen aktivt agerar mot en eventuell dispens mot terrängkörningslagen från  

         länsstyrelsen genom att bevaka beslut från länsstyrelsen och begära överprövning 

         av beslut som går emot föreningens intressen. 
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Om styrelsen bedömer att det är för sent att agera efter årsstämman vill jag att styrelsen tar 
upp frågan på nästa styrelsemöte. 

Om styrelsen anser att detta brev inte är tillfyllest utan underskrift vill jag att Ni meddelar 
mig omgående. 
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