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Naturskyddsföreningen har getts möjlighet att yttra oss om det förslag till 
mountainlopp under våren. Vi är ledsna att vi lämnar våra svar några dagar 
för sent men vi vill ändå framföra några synpunkter.	

Naturskyddsföreningen kan inte låta bli att ifrågasätta Lidingöloppets 
ambitioner att "Utveckla sin organisation för att säkra intäkter till 
föreningslivet på Lidingö". Det känns som att Lidingöloppet är på väg att 
missa den natur som fortfarande finns och som fortfarande behöver vårdas 
på Lidingö. 	

Naturskyddsföreningen anser att en mer varsam attityd till de som cyklar på 
Lidingö och också för dem som ägnar sig åt cykelträningar på Lidingös 
promenadvägar är nödvändig. Naturen på Lidingö tjänar inte alltid samma 
verksamheter som Lidingöloppet med dess fokus på intäkter på Lidingös 
föreningsliv. 	

A. Den senaste tiden har exempelvis belysningen utökats på Lidingö 
gångbanor (det är inte självklart att belysta gångbanor för med sig nytta för 
nattälskande djur).	

B. Den senaste tiden har MTB-cyklandet på de gångvägar som finns på 
Lidingö i allt högre grad kommit att användas som träningsbanor. Det känns 
som om MTB-cyklisterna (genom den tävlingsverksamhet som nu tagits i 
bruk) anser sig ha fått fler verksamheter att träna på de gångbanor som de 
senaste åren använts för MTB-loppet. Vi som går med hund längs dessa 
gångbanor (exempelvis runt Kottlasjön) får numera ganska ofta slänga oss 
åt sidan när en eller flera cyklister kommer. Cyklingen får gärna utökas på 
befinliga banor på Lidingö (MTB liksom andra cykelbanor) men vi vill inte  
att de kommer till större användning på promenadvägarna på Lidingö.  
Vi vill tydligt att Lidingöloppet informerar cyklisterna att vidta försiktighet i 
cyklandet - framför allt på de gångbanor som används under promenader 
(med och utan hundar). 	

Vi ser gärna att loppet sker så tidigt som möjligt.	

För Naturskyddsföreningen Lidingöloppet 
Bernt Röndell (sekreterare)	


