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YTTRANDE 
 
 
 
Dispens från strandskydd för förråd - Strand 1:2, Strandallén 42A, i Tyresö 
kommun (Dnr: BNS-2018-423/12) 
 
 
Södertörns surfklubb (sodertornsurf.se) vill härmed uttala sitt stöd för den verksamhet 
med vindsurfing som Tyresö Windsurfing Club, TWC, bedriver vid Strand i Tyresö 
kommun. Skälet är att denna verksamhet nu hotas av ett förslag om att inte förlänga 
den strandskyddsdispens för förråd vid Strand som TWC länge åtnjutit. 
 
Utan möjlighet att förvara utrustning på plats kommer inte TWC inte längre att kunna 
bedriva den verksamhet för barn, ungdom och vuxna, innefattande kurser och 
uthyrning av utrustning, som klubben bedrivit inom kommunen alltsedan sitt bildande 
1982. 
 
Det är mycket ont om platser för vindsurfing i Stockholmsregionen. Södertörns 
surfklubb är med sina nära 200 medlemmar, varav drygt 30 från Tyresö, en av 
Sveriges största surfklubbar, tillika den allra största i vår region. Klubbens främsta 
mål att värna de bra och etablerade ställen för surfing som idag finns på Södertörn 
och i dess närområde, inkl Tyresö. 
 
Vi uppfattar att Tyresö kommun har som ett av sina mål att erbjuda medborgarna ett 
rikt utbud av möjligheter till friluftsliv, sport och idrott. Tack vare TWC och deras 
verksamhet och förråd vid Strand erbjuder Tyresö kommun inte bara ett ställe att 
surfa från utan även möjlighet för medborgarna, i synnerhet undomar, att pröva på 
sporten utan att äga egen utrustning. Detta i och med TWCs bräduthyrnings-
verksamhet och kurser, för vilken möjlighet till förvaring av surfbrädor i förråden är ett 
måste. 
 

http://www.sodertornsurf.se/
mailto:sodertornsurf@gmail.com
mailto:kommun@tyreso.se
mailto:sbf@tyreso.se
http://www.sodertornsurf.se/


Därtill ger förråden möjlighet att för de ungdomar och andra som faktiskt har egen 
utrustning, men ingen bil, att ta sig till Strand (eller andra surfställen) för att trots det 
utöva sporten – tack vare plats i förråden. I hela Stockholmsregionen är det vid sidan 
av Tyresö bara Lidingö kommun som regelmässigt erbjuder uthyrning och 
kursverksamhet. 
 
Därför anser Södertörns surfklubb att det inte bara för surfingens skull ”i sig” utan 
även för Tyresö kommun är viktigt att stöda TWCs begäran om fortsatt 
strandskyddsdispens. 
 
 
 
Kontaktperson för Södertörns surfklubb i detta ärende är vår kassör och 
styrelsemedlem Lars Klasén, tel 073-5638001, sodertornsurf@gmail.com . 
 
 
 
 
 
Södertörns surfklubb den 9 januari 2019 
 
 
 
 
 
 
Jack Olson 
Ordförande 
 
Bernströmsvägen 22A 
14638 Tullinge 
070-3423222, jack@jgo.se 
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