
Vill du ha 3 000 lastbilar
per dygn som grannar?

SÅ NÄRA KOMMER 
LASTBILSTRAFIKEN 
OM POLITIKERNA 
SÄGER JA DEN 26 MAJ:
25 meter från Prästahejdan

85 meter från Hallasvängen

65 meter från Västerjär

240 meter från Knäckekärr

50 meter från Kyrkoköpinge

0 meter från Mellanköpinge

50 meter från Rättspsyk

20 meter från Svartesjö

30 meter från Fagerängen

0 meter från Östra stranden

Läs mer om
varför vi alla
måste säga

NEJ!!!



Den 26 maj är en ödesdag för natur, miljö och boen-
demiljöer i Trelleborg.

Är du medveten om det drabbar dig och kommande 
generationer?

Många tror att förslaget med östlig infart ger en bätt-
re miljö. Inget kan vara mer fel. Nu finns planer att 
dra all lastbilstrafik till och från Trelleborgs hamn i 
en 9 km lång omväg runt hela staden tätt inpå Norra 
Västervång, Prästahejdan, Västervång, Kyrkoköpinge, 
Mellanköpinge via Dalköpingeån ner till Östra stran-
den. Det innebär att det blir en barriär mellan staden 
och Söderslätt. 

Det innebär att många hushåll kommer att få buller 
och avgaser tätt inpå. Det visas i Fördjupad översikts-
plan 2025 (FÖP).

Ett ja till framtidsplanen (FÖP) innebär som bilden visar att Trelleborg 
kapslas in mellan en ny väg för lastbilar och utsläpp från färjorna. 

Det finns andra och bättre lösningar! Befintlig infart 
kan grävas ned och täckas över, som man framgångs-
rikt gjort i många andra städer. Då blir miljö och 
hälsa bättre. 

Vi hoppas att politikerna ska besinna sig och inte 
anta denna plan! Den kostar en miljard som skatte-
betalarna går i borgen för. Smutsig hälsovådlig luft, 
bullrig miljö, att flytta en barriär till nytt läge är en 
dålig lösning.

Vi behöver ditt stöd. Kom till fullmäktige i Parken 
den 26 maj kl. 18.  Vi samlas kl. 17.30.

Hälsningar från det oberoende
nätverket Hamngruppen. 

www.hamngruppen.se | www.dittparlament.se
Vill du stötta med ekonomiskt bidrag gör du det till Hamngruppen bankgiro 499-4257. Tack.

Ditt stöd behövs för att politikerna ska vakna
KOM TILL FULLMÄKTIGE 26 MAJ KL. 17.30!

”STADSGATA” FÖR 3 000 LASTBILAR/DYGN TILL ÖSTLIG HAMNINFART? 


