Hvad kan du
gøre?
Det er NU – hvis du vil påvirke
beslutningen
• Kom til amtsrådsmøde
tirsdag den

14. nov. kl. 17
Amtsrådssalen
Køgevej 80, Roskilde

Mød op
og tag din nabo med!
Det hvide område i midten: Støjzone i dag
Det røde område:
Støjzone ved udvidelse

Antal
mindre ﬂy under 10 tons

Antal
store ﬂy over 10 tons
f.ek. Boing 737-800 og
MD87

Fly idag

Fly, hvis udvidelsen bliver vedtaget

98.416 operationer

175.000 operationer

1.276 operationer

25.000 operationer

200.000 ﬂyoperationer om året i alt
= 550 ﬂyoperationer om dagen
=
23 ﬂyoperationer i timen
= at et ﬂy starter eller letter hvert tredje minut

• Send en indsigelse
inden mandag
2. oktober
• Støt underskriftindsamlingen
Send din protest
senest søndag den 12. nov.
SE BAGSIDEN

PRESSEMEDDELELSE FRA STOPSTØJEN 27. SEPTEMBER 2006

Roskilde Lufthavns udvidelse:

HUR’s rapport – bevidst vildledning?
HUR’s redegørelse er af eksperter bedømt til at være
DUMPET!
Det er et rent glansbillede af den støj, naboerne faktisk kommer til at leve med.
Støj-kortene i HUR’s rapport får de ﬂeste til at tro, at
der er stille lige uden for stregerne.
Det er fuldstændig forkert!
StopStøjen opfordrer alle til at gøre indsigelse mod
denne useriøse rapport, som påstår, at Roskilde Lufthavn kan udvides uden de store problemer.
Indsigelse og bemærkninger skal være fremme senest
d. 2. oktober 2006 hos:
e-mail: hur@hur.dk
eller
Hovedstaden Udviklingsråd
Plandivisionen
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

Det nytter! Send den i dag! Er du i tvivl om hvordan
– så besøg hjemmesiden www.stopstoejen.dk.
Invester de få minutter – og fremsend dine bemærkninger.
Har du endda læst VVM-rapporten fra HUR, side 50
og frem, ved du sandsynligvis mere end tilhængerne
i byrådet.
Ingen anstændig politiker kan gå ind for en
udvidelse, hvis de forstår konsekvenserne!
Mange tror, at støjen stopper ved grænsen… Selv
de politikere der skal træffe beslutning.
Det gør den ikke!

Stopstøjen

Udvidelsen er IKKE STØJNEUTRAL

www.stopstoejen.dk

HUR erkender, at den foreslåede udvidelse vil medføre langt mere støj.
HUR erkender desuden, at udvidelsen og
den øgede støj vil medføre:

Sig NEJ

• at det støjbelastede område udvides dramatisk (se kort).

• at befolkningens helbred kan tage skade.
• at de støjbelastede boliger vil få lavere
ejendomsværdi.
• at næsten 100 familier vil generes af ekstrem
støj fra motorafprøvninger, der overstiger
gældende grænseværdier.
• at et ukendt antal naboer vil få lugtgener.
• at en lang række familier langs Køgevej vil
generes af støj fra traﬁk, der overstiger
gældende grænseværdier.
• at passagertallet stiger fra 50 tusinde til
1.8 million (30-40 gange ﬂere passagerer).
• at det naturskønne Hedeland og EU-fuglebeskyttelsesområder belastes af støj og
forurening.

StopStøjen
www.stopstoejen.dk
E-mail: info@stopstoejen.dk
Kontaktpersoner:
Bodil Nissen
tlf. 46 15 45 80 / 36 37 71 88
Kenn Lindholm tlf. 39 69 32 30 / 46 15 39 70

Udgivet af komitéen StopStøjen, september 2006 • Graﬁsk tilrettelæggelse og produktion Graﬁa • Netversion

• at der sker en seksdobling i antallet af boliger med støj over grænseværdien (fra 84 til
540 boliger).

til udvidelse
af Roskilde
Lufthavn
Konsekvenserne ved en udvidelse vil være:

• Støjbelastning
Tusinder af familier vil blive ramt
af støj, og 540 familier bliver
meget hårdt støjbelastet

• Faldende huspriser
for hundredevis af støjramte
boligejere

• Ødelæggelse
af stort rekreativt område ved
Hedeland og spild af de millioner
af skattekroner, kommunen har
ofret på forskønnelse

• Høj pris
for at skaffe 500 nye arbejdspladser

Jeg støtter underskriftindsamlingen mod en en udvidelse
(du kan også sende en protest via www.stopstoejen.dk senest 12. november)

Navn:
Vej:

Postnr.:

By:

Jeg tror ikke på en ”støj-neutral” løsning for en udvidelse af Roskilde
Lufthavn – og støtter StopStøjen-gruppen i deres bestræbelser på at få
forhindret en udvidelse, som jeg mener vil medføre yderligere gener for
mennesker og natur.

Underskrift
Sendes senest 12. november til: Kenn Lindholm, Kildebakkevej 7, 2690 Karlslunde
Telefon 39 69 32 30 / 46 15 39 70

En helt unødvendig
udvidelse:
”Det er ikke på grund af manglende kapacitet, at
Københavns Lufthavne
ønsker en udvidelse af Roskilde
Lufthavn, der er rigelig kapacitet i Kastrup.”
Citat:
Niels Boserup, direktør Københavns Lufthavne A/S

