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Kære medlem af STOP motorvej over Samsø, vi udsender dette Nyhedsbrev til alle 

som har tilmeldt sig foreningen. Både betalende og ikke betalende. Vi vil dog 

gerne opfordre de sidste til at støtte formålet med det gældende kontingent på 

100 kr. Vi er pt. ca. 700 i foreningen, hvoraf 410 har betalt. Det er faktisk ret godt 

gået, men det må meget gerne blive endnu bedre! 

 

Fællesmøde for bro/motorvejsmodstandere 

Den 15. august deltog STOP motorvej over Samsø i et møde med NEJ til motorvej 

på Røsnæs, bromodstandere fra Odder/Østjylland, Jyder mod Overflødige 

Motorveje og Borgerbevægelsen.dk.  

Rådet for Bæredygtig Trafik var arrangør og ledede mødet på forbilledlig vis. 

Der var bred enighed om, at vi sammen vil stå stærkere. Men at vi fortsætter som 

hidtil med lokale foreninger, der har et fast etableret samarbejde. Fremover når vi 

udtaler os i fællesskab, vil vi anvende navnet: ”Stop Motorvej over Kattegat”. 

Det blev også klart, at der forestår et stort oplysningsarbejde. Der er ikke mange 

danskere, der er klar over hvor ødelæggende de planlagte motorveje vil være.  

Vi skal derfor have fat i politikerne. Vi vil fodre dem med fakta om projektet. Og vi 

skal være klar til at optræde i medierne, når pressen kontakter os. Og udsende 

pressemeddelelser og lignende for at gøre opmærksom hvad Kattegatforbindelsen 

vil betyde for bl.a.: klima og miljø, ressourceforbrug, sundhed, transport, 

centralisering vs. lokalsamfundene, natur og landskab. 

 

Ekstraordinær Generalforsamling den 19. september kl. 14.00 

STOPMOS afholder ekstraordinær Generalforsamling på Samsø, på 

Energiakademiet. Vi skal have en endelig godkendelse af foreningens vedtægter 

på plads. Vedtægterne findes på vores hjemmeside og kan læses dér. 

Endelig indkaldelse og dagsorden kan ses på hjemmesiden og vil blive udsendt per 

e-mail (såfremt du er stemmeberettiget medlem). 

 

  

http://stopmotorvejoversamsoe.dk/
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Afholdte aktiviteter 

STOPMOS har afholdt 7 bestyrelsesmøder i år. 

Den 22. august deltog 3 af 

bestyrelsesmedlemmerne i NEJ til motorvej på 

Røsnæs’ generalforsamling. Foreningen er meget 

aktiv og går varmt ind for at styrke samarbejdet 

med vores forening, samt foreningen i Odder, når 

denne forhåbentlig bliver etableret i efteråret. 

Besøg evt. deres flotte hjemmeside: 

http://nejtilmotorvej.nu  

Plakat med teksten ”Bevar Samsøs natur, freden og roen, sig NEJ til broen” er trykt 

og kan købes for 50 kr. Og hver en øre går til kampen mod motorvejen. Plakaten 

vil snart kunne købes i forskellige udvalgte butikker på Samsø. Hvis du vil hjælpe til 

med salget, så ring til vores næstformand Anders Baun Sørensen på 2947 2524.  

Det samme gælder vores to nye A5-foldere, som vi deler gratis ud til ALLE 

interesserede. 

 

Mobile Pay meget snart! 

Rigtig mange har spurgt til og ønsket, at vi fik 

et Mobile Pay nr. Det har vi taget til 

efterretning, og vi er i skrivende stund 

meget tæt på at få det etableret. Processen 

er sat i gang, og så snart det er aktivt, vil vi 

give besked. 

Mobile Pay vil lette både på indbetaling af kontingent og regnskab, men så 

sandelig også i forbindelse med salget af plakater og lignende ”støtteting”, som vi 

bestræber os på at sælge.  

  

http://stopmotorvejoversamsoe.dk/
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Besøg af Morten Østergaard (Radikale venstre) 

Onsdag den 26. august kom formanden for Det Radikale Venstre - Morten 

Østergaard forbi Samsø. 

En del aktive i foreningen STOP Motorvej Over Samsø mødte op for at give vores 

mening til kende, angående idéen om at bygge en bro over Kattegat - og ikke 

mindst en eventuel motorvej på Samsø. 

Vi mødtes på Vadstrup 4, hvorefter vi gik en tur rundt i området. Et område som 

meget vel kunne blive totalt ødelagt af de planer, som nogen har. Undervejs fik vi 

mulighed for personligt at tale med Morten Østergaard, og så var det naturligvis 

bare om at argumentere løs - og det gjorde vi så!  

Konkret fandt vi desværre ikke ud 

af, hvor Morten Østergaard og de 

radikale står. Men, det var rart af 

være i stand til at være så direkte i 

kommunikationen med en 

indflydelsesrig politiker omkring 

sagen, og vi håber så sandelig, at 

andre vigtige politikere vil følge 

hans eksempel snarest muligt! 

Ved turens afslutning skrev vi alle vores særlige ønsker for fremtiden, som så vil 

blive taget op til overvejelse. Desuden gav vi Morten Østergaard nogle af vores 

flotte plakater, så de har noget til at pynte partikontoret med på Christiansborg - 

ja eller hjemme i dagligstuen. 

 

Kommende aktiviteter: 

Den 5. september: Klimamarch i København – Kontakt evt. Jette Søgaard på 

mobil: 2521 6173. Vi mødes ved Planetariet kl. 13.00. Kom og vær med! 

Den 14. september: SF’s transportordfører Anne Valentina Berthelsen kommer til 

Samsø for at høre om Samsingernes holdning til en Kattegatforbindelse. 

 

http://stopmotorvejoversamsoe.dk/
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Kommende aktiviteter – fortsat: 

Den 19. september: Afholder vi – ”STOP Motorvej Over Samsø” ekstraordinær 

generalforsamling i Energi Akademiet. Mødet starter kl. 13.00. 

Den 19. september: Afholder NEJ til motorvej på Røsnæs’ et debatmøde med 

Vejdirektoratet, trafikforskere og medlemmer af folketingets transportudvalg. 

Den 6. oktober: Borgermøde om forbindelsen arrangeret af DN, Odder 

Den 7. oktober: Vejdirektoratet afholder orienteringsmøde i Odder 

Den 21. oktober: Sund og Bælt afholder et offentligt møde om 

Kattegatforbindelsen (og første delrapport) på Samsø. 

 

Hvis klokken ringer for sidste gang, 

så er det slut med idyllen, freden og roen - 

 

Du ønskes en god sensommer! 

Bestyrelsen 

http://stopmotorvejoversamsoe.dk/
https://stopmotorvejoversamsoe.dk/om-foreningen/

