
Trelleborg 9 maj 2010

Öppet brev till dig som är politiker i Trelleborgs kommun 
med anledning av beslut om ny Översiktsplan och borgensåtagande på 335 miljoner kronor. 

Är DU övertygad om att du säger
ja till det som är bäst för Trelleborg?
Hur vi än räknar innebär en flytt av hamnen och ny tillfartsled över Skegrie ökad miljöpåverkan i form 
av både utsläpp och buller. Vi talar om 2 000 lastbilar till och från hamnen via västra infarten i yt-
terligare 10-20 år. Varje dag! Därefter motorvägsbygge över åkermark och en avfart ner genom tättbe-
byggt område vid Östra stranden och kanske 3 000 lastbilar per dag. Även personbilstrafiken ökar rejält.

Invånarna i Trelleborg får gå i borgen för en hamn som försämrar deras miljö och hälsa för något som 
utnyttjas till 99 % av övriga Sverige som genomfartsled. Säger du ja till borgen på 335 miljoner kronor 
för första etappen finns ingen återvändo. Hamnområdet fylls ut till en yta motsvarande 80 fotbollsplaner. 
Dubbelt mot i dag. Vad vinner trelleborgaren på ett ja till detta?

Hur påverkas Östersjön, fisket och stranden av en två kilometer lång pir och större fartyg? Hur kraftiga 
blir egentligen utsläppen? För miljöpåverkan blir det, oavsett var partiklar och molekyler landar. Trel-
leborg ligger redan i toppen när det gäller utsläpp av svavel. Nya fartyg har bättre miljövärden, men vad 
hjälper det om lastbilstrafiken ökar?

En redan hårt ansträngd yttre miljö riskerar att allvarligt försämras.  Hälsorisker för människor ökar.

Den kanske viktigaste frågan:  
Hur vill du att dina barn och barnbarn ska uppleva morgondagens Trelleborg? Kommer de att känna 
stolthet över det beslut som du nu är med om att fatta?

Varför så bråttom att klubba igenom ett beslut som får konsekvenser för lång framtid? Det är inte bara 
miljömässiga frågetecken utan också ekonomiska. Med respekt för varje arbetstillfälle, men det vore 
bättre att utveckla hela kustbandet inklusive Söderslätt till en attraktiv boende- och turistzon. Vi talar om 
borgensåtagande på 335 miljoner kronor, därefter miljardinvestering. Pengar som kan användas bättre!

Vi är i dag fler än 1 000 personer i Hamngruppen. 
Vi vill också se båtar på redden och höra mistluren, men det förslag som du just nu är på väg att säga 
ja till låser goda framtida möjligheter att tänka i alternativa banor. Förslaget innebär ett hot mot vår 
närmiljö och är ett ekonomiskt vågspel av format.  

Är du helt säker på att detta som är på väg att ske verkligen är det bästa för Trelleborg, för din och vår 
kommuns framtid? 

Vi vädjar: Låt Översiktsplan, beslut om hamn- och borgensåtanden gå en vända till. Hejda beslutsivern.

Vänliga hälsningar

Hamngruppen
genom Bjaerne Persson och Rikard Lehmann
och 1 000 andra som värnar om hela Trelleborg

För ytterligare information: www.hamngruppen.se
Vill du verkligen säga ja till detta? d


