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Nyhedsbrev maj 2020

Kære medlem af STOP motorvej over Samsø,
Vores forenings aktiviteter har, som alt andet, været præget af Coronakrisen. Blandt andet
måtte vi udsætte vores generalforsamling, som skulle have været afholdt den 25. april.
Coronakrisen vil også påvirke Kattegatforbindelsen. Vi håber, at det vil gå op for Folketingets
medlemmer, at forbindelsen ikke skal gennemføres, da der er så meget mere brug for
pengene til vigtigere formål.
Men vi kan også frygte, at tankerne om at genopstarte Danmark efter nedlukningen, kan
fremme tankerne om at investere i større anlægsopgaver. Det kunne blive bro- og
motorvejsplanerne over Samsø.
Den 11. marts offentliggjorde Vejdirektoratet sit første
delprojekt, som beskriver, hvor broerne til Samsø og
motorvej og jernbane over Samsø kan anlægges.
Og den 19. marts havde vores forenings formand et indlæg i
Samsø Posten med en vurdering af bro-, vej-, og
banemulighederne over Samsø. Og til og fra øen.
Nogle af vejmulighederne er mere skånsomme for vores
dejlige ø end andre, men vi vil ikke have nogen af dem!
Siden vores stiftende generalforsamling har bestyrelsen i STOP motorvej over Samsø
arbejdet med diverse aktiviteter, som oplyser om Kattegatforbindelsen. Vi har:
•
•
•
•
•
•

Oprettet hjemmesiden STOP motorvej over Samsø
Deltaget i Godmorgen Danmark og været oplægsholder for udenlandske studerende
Uddelt materialer og drøftet Kattegatforbindelsen med medborgerne ved byfester
Deltaget i Ekstrabladets oplysningsarbejde om broprojektet
Udarbejdet pjecer og annonceret i ’Oplev Samsø’ for indmeldelse i STOP motorvej
over Samsø
Udarbejdet en 22 siders beskrivelse af Kattegatprojektet med vores kritik

På næste side fortæller lidt mere om aktiviteterne.

Nyhedsbrev nr. 1

https://stopmotorvejoversamsoe.dk/

Side 1

STOP motorvej over Samsø
Nyhedsbrev maj 2020

Presseomtale
Lige efter den stiftende generalforsamling var der flere artikler om vores forening, og i
februar havde Ekstrabladet fokus på broprojektet. Vi anbefaler følgende artikler, som du kan
have fornøjelse af:
•

•
•

Politiken den 11. februar: Skal Samsø være en
rasteplads?
Anne M. Sørensen beskriver overbevisende
hvorfor Kattegatforbindelsen er en ”tosset ide”.
Ekstrabladets chefredaktør Poul Madsens leder
argumenter for hvorfor Ekstrabladet tager klart
afstand for broerne.
Samsø posten den 19.marts: Anne Grethe Olsens
(formand for vores forening) kommenterer
Vejdirektoratets delrapport om
linjeføringsmuligheder.

Du kan finde artiklerne på vores hjemmeside og via links sidst i dette nyhedsbrev.
Generalforsamling og kontingent
Vi planlægger generalforsamling den 19. september i år. Indkaldelse udsendes pr. e-mail og
ved opslag på vores hjemmeside. For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal du
have indbetalt kontingentet for 2020, senest den 19. juli.
Læs om Kattegatforbindelsen, vores forening og vores mål
På vores hjemmeside kan du læse og downloade en grundig beskrivelse af, hvad
Kattegatforbindelsen går ud på. Og hvordan vi og andre modstandere argumenterer for, at
projektet ikke må blive virkelighed.
Dokumentet findes også som PowerPoint præsentation, og det kan du bruge, hvis du f.eks.
vil fortælle om vores forening på et grundejerforeningsmøde, i en undervisningssituation
eller lignende.
Fortsat modstand
I efteråret 2021 afslutter Kattegatforbindelsen sine forundersøgelser, og Folketinget skal
beslutte, om broerne og motorvejen over Samsø skal anlægges.
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Hvis Folketinget beslutter sig for broerne, igangsættes en VVM-undersøgelse. Den koster ca.
2 milliarder at gennemføre, og herefter er der ingen vej tilbage. Med andre ord: Så kommer
broerne. Og motorvejene.
Vi er sikre på at Dansk Industri og deres venner i Kattegatkomiteen, samt de vækstfokuserede
regionsformænd og borgmestre til den tid vil bruge al deres indflydelse på at gennemtrumfe
deres drømme om dette ødelæggende, kostbare og risikable projekt.
Der bliver derfor brug for at vi
mobiliserer alle, som kan se hvor
uhyrlig Kattegatforbindelsen er.
Og du kan gøre en kæmpe indsats,
hent vores materiale på hjemmesiden,
diskutér Kattegatforbindelsen med
dine venner, få dem til at melde sig
ind i STOP motorvej over Samsø eller
giv et ekstra bidrag til vores
oplysningsarbejde.

Meld dig ind i foreningen

Stop motorvej
over Samsø
og støt kampen for den rene
luft, freden og roen, de skønne
fredede arealer og Samsøs
unikke natur

https://stopmotorvejoversamsoe.dk

Vi må indrømme, at vi ofte er betænkelige over udsigterne
for, om vi kan vinde kampen mod kæmpe broer og sorte
motorveje. Kattegatkomiteen er en mægtig modstander,
som Goliat var det overfor David. Og så husker vi, hvem som
vandt!
Du ønskes en god sommer!
Venlig hilsen bestyrelsen
Formand: Anne Grethe Olsen
Næstformand: Anders Baun Sørensen
Sekretær: Lars Nikolajsen
Kasserer: Charly Jensen
Bestyrelsesmedlem: Arne Krogh (Pressekontakt)
Bestyrelsesmedlem: Gitte Burfelt Brolin
Bestyrelsesmedlem: Mogens Bo Thomsen
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