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HEMAB positiv till terrängkörning intill soptippen
Motorcykelklubben Albatross i Härnösand har framfört önskemål om att kunna använda
skogsmarkområden i anslutning till soptippen i Älandsbro. HEMAB har gett klartecken till
föreningen att gå vidare i sin planering.
Marken närmast utanför staketet runt soptippen ägs av HEMAB och fungerar som insynsskydd. Frågan
HEMAB fått är om denna mark kan upplåtas för träningsverksamhet för klubbens endurosektion.
– Vad vi vet saknar klubben bra träningsmöjligheter i Härnösand, säger Andreas Einarsson. Vi har
försökt föreställa oss både för- och nackdelar med upplägget och kommit fram till att deras verksamhet
rimligtvis inte borde utgöra någon olägenhet, säger Andreas Einarsson.
Finns det inte risk för buller i närområdet?
– Vi har respekt för att detta uppfattas olika av olika personer, men då markområdet ligger avsides tror
vi inte att det ska bli något problem, säger Einarsson. Det ligger dessutom i klubbens eget intresse att
verksamheten får en god förankring och lever upp till de krav som kommer att ställas från
miljömyndigheter och allmänheten.
Är detta förenligt med HEMABs verksamhet?
– Vår vision säger att vi ska bidra till att göra Härnösand attraktivt samt skapa förutsättningar för positiv
utveckling med inflyttning. Eftersom markytan ifråga är svår att nyttja till annat och vi för övrigt inte ser
några hinder så känner vi att vi kan erbjuda detta till intresserade Härnösandsbor, säger Einarsson.
– Eventuellt kommer ytan att delas med en annan sportgren, nämligen terrängritt med hästar, men
diskussionerna om det är i ett tidigt skede, säger Einarsson. En förutsättning för planerna med
endurokörning är att klubben får nödvändiga tillstånd och dispenser, vilket är klubbens eget ansvar.
Fakta:
Enduro är ett spanskt ord som betyder uthållighet. Novemberkåsan och Gotland Grand National är kända tävlingar.
Motorcyklarna är registrerade med krav på ljudnivå och får framföras på allmän väg. Särskilda träningstider slås fast för
verksamheten. Bensin och oljor hanteras på särskilt sätt i verksamheten som ska miljöcertifieras.
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