Information från SRW Anderstorp AB (Scandinavian Raceway) angående TimeAttack.nu’s
inställande av planerad tävling 22-23 September
Först vill vi från SRW Anderstorp AB (av ARC helägt bolag för affärsmässig drift av anläggningen)
beklaga att de beslut som myndigheterna tagit för verksamheten på Scandinavian Raceway den 21
Maj, så hårt slår mot all planerad verksamhet och specifikt det event som TimeAttack.nu förlagt till
banan. Vi har själva sett fram emot eventet som ett bra tillfälle att bygga något nytt och spännande för
framtiden och även om vi inte har samsyn i alla delar av den information som nu går ut till deltagare,
sponsorer och media så vi vill framföra ett tack till Mikael Jarosinski för den dialog vi haft fram tills
beslutet togs att ställa in eventet på Scandinavian Raceway.
Kort resumé om de myndighetsbeslut som styr verksamheten
-

17 April 2018 Beslutar Länsstyrelsen i Jönköpings län att begränsa verksamheten på
Anderstorp Motorbana till 2 dagar och 1 kväll per kalendermånad fram till dess Gislaveds
Kommuns Bygg&Miljönämnd tagit beslut i ansökan om miljöfarlig verksamhet.
Detta beslut tas till följd av ett klagomål från närboende på att kommunen dröjt med
handläggningen av den C-anmälan om miljöfarlig verksamhet som lämnats in av
fastighetsägaren till anläggningen.

-

21 maj 2018 Beslutar Gislaveds kommuns Bygg&Miljönämnd att begränsa antalet tillåtna
verksamhetsdagar per år med förhöjt ljud till 28. Man tar dock det positiva beslutet att
mätning skall ske med ekvivalentmetoden istället för som tidigare Maxvärdesmetoden.
Tyvärr tar man också beslutet att dra bort 25% av de tilldelade dagarna med anledning av att
”säsongen redan startat”

Beslutet innebär konkret för alla de bokningar som fanns för hösten 2018 att de förutsättningar som
tidigare gällde vid bokningstillfället, ej längre gäller utan måste anpassas till de nya
försiktighetsmåtten/bullernivåerna enligt beslutet och de dagar som då finns kvar till förfogande är
begränsade till en nivå på 45dBaLeq60 vid närliggande fastigheter.
Majoriteten av kunderna som drabbats har som följd valt att avboka sina event vilket, förutom en
enorm badwill, naturligtvis är oerhört tråkigt för alla berörda och ekonomiskt katastrofalt för SRW och
anläggningen. De flesta av de investeringar och underhållsarbeten som planerats har nu fått avbrytas
eller skjutas upp på obestämd framtid.
Vi vet i nuläget inte hur framtiden kommer att se ut för Scandinavian Raceway men de kommande
myndighetsbesluten är avgörande för om det blir möjligt att bedriva fortsatt verksamhet på
anläggningen.
Har ni frågor på något av ovanstående och vill ha mer information så hör av er till oss så skall vi
försöka förtydliga om något är oklart.
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