
 

Undertecknad är medlem i LHBF och önskar att årsstämman i LHBF den 15 september tar 

ställning till följande förslag till beslut. 
 

"" Förslag till beslut om inrättande av samverkansgrupp, och tillsättande av av medlemmar till 

densamma, för att minimera eventuell friktion mellan Lovöns olika besökskategorier. 

 

Bakgrund.  

 

Jag är själv Lovöbo, medlem i LHBF och MTB-cyklist.  

 

Jag har följt diskussionen i Eleonoraposten, och i andra forum, kring LHBFs syn på cyklingen på 

ön, och specifikt på Fornstigen.  

 

Cykelmöjligheterna på ön, och tillgängligheten till dem, innebär för mig ett stort värde. Jag cyklar 

ca 100 dagar/år, året runt, och väljer färdplan efter dagsform och väderlek. Ibland cyklar jag på 

Fornstigen, ibland på andra stigar, men som jag bor använder jag ofta i vart fall delvis Fornstigen.  

 

Emellanåt, inte särskilt ofta, möter jag vandrare, hästfolk eller andra cyklister. Mötena hör till 

ovanligheterna, men för mig är de undantagslöst positiva och ofta stannar jag för att prata, visa på 

vägen eller så cyklar jag förbi med i vart fall ett glatt "hej" med mig.  

 

Mot den bakgrunden är jag förvånad över att LHBF så hårt förespråkar förbudslinjen, snarare än att 

försöka samarbeta med cyklisterna, och öppna ön för alla de som vill besöka den och ta del av allt 

fantastiskt vi har här. Oavsett hur man väljer att ta del av det.  

 

Det finns ingen klubb eller liknande som en sådan dialog kan hållas med. Däremot finns det några, 

ett par, forum i vilka en sådan dialog hade kunnat initierats. Genom de forumen kan den absoluta 

merparten av samtliga cyklande besökare nås. Och därifrån skulle det vara lätt att nå ut till samtliga 

cyklister. De beteenden som LHBF i olika sammanhang pekat på - och som jag själv aldrig varit i 

närheten av att uppleva - skulle lätt kunna motas i grind och stävjas, utan att behöva bli ett 

problem.  

 

För att skapa förutsättningar för en sådan dialog- och samverkansplattform föreslår jag att det 

inrättas en samverkansgrupp. Gruppen bör bestå av ett representativt urval medlemmar som 

företräder de olika intressen som berörs (vandrare, hästfolk, löpare (?) och cyklister). Gruppen bör 

rapportera till, och ta information från, LHBFs styrelse. Men det bör vara gruppen som 

representerar LHBF i dessa frågor. ""  
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