Motorvejsfrit Viborg - Opstartsmøde
Pludseligt har Folketinget gjort nogle få politikeres fantasier om en Hærvejsmotorvej tværs gennem
Viborg Kommune til en truende katastrofe for vores landskab og natur.
Hidtil har kun få været involveret i debatten, fordi de færreste forestillede sig, at et så tvivlsomt
projekt ville blive hevet op af posen.
Nu skal alle kræfter imidlertid samles om at sikre, at Viborg Kommune ikke ødelægges med et så
voldsomt og unødvendigt vejbyggeri.
I området omkring Vejle Ådal fik massiv lokal modstand politikerne til at flytte motorvejsplanerne
lang ud vest for Billund. Tilsvarende kan en kraftig modstand her på egnen bringe politikerne på
bedre tanker.
Gentagne gange har Kristian Phil Lorentzen undsagt infrastrukturaftalen for så vidt angår
jernbanedelen. Den vil straks blive pillet ud, hvis blå blok får flertal, påstår han. Tilsvarende kan
motorvejene - eller i al fald den helt unødvendige stump gennem Viborg - pilles ud, hvis den
folkelige modstand mod den bliver stor nok.
Torsdag d. 12. august kl. 17.00 - 19.00 er alle, der ønsker et motorvejsfrit Viborg, inviteret til møde
på Hovedbiblioteket, lokale 1, Vesterbrogade 15 i Viborg.
Program:
1.
Hvorfor gik det så galt ? Hvilken aftale er der præcist indgået ? Og hvordan er mulighederne for at
undgå motorvejen ? Ved Ellen Frydendal fra HærvejsmotorvejNEJTAK
2.
De grønne foreninger i Viborg kommer med bud på deres bidrag til kampen mod en motorvej. Ved
Kirsten Hindbo, Bæredygtigt Viborg, Inger Ørbæk, Cyklistforbundet, Jens Frydendal Danmarks
Naturfredningsforening.
3.
Ideer til handling.
Debat blandt alle deltagere.
4.
Vigtige events allerede nu – vælg ud, hvad du har tid og lyst til!
Viborg Kommunes møde om klimahandlingsplanenden 25. august kl 17-19.
Kommune vil gerne have et klimavenligt image, men det hænger ikke sammen med at den
støtter en motorvej.
Studiestartsdag den 10. september på Nytorv.
Vi skal have de nye unge i tale.
Klimavalgmøde den 21. september kl 19 - 21.45 i musiksalen.
Her skal vi stille gode spørgsmål til de kommunale kandidater i valgkampen.
Motorvejsdemonstration den 25. september i København.
Her skal vi til Christiansborg og have en god dag sammen med mange andre ligestillede.
Arrangører:
Danmarks Naturfredningsforening, ved Jens Frydendal, mail@jensfrydendal.dk
Bæredygtigt Viborg, ved Kirsten Hindbo, kirstenhindbo@hotmail.com
Cyklistforbundet, ved Inger Larsen Ørbæk, Ingerrbk@gmail.com
HærvejsmotorvejNEJTAK, ved Ellen Frydendal, mail@ellenfrydendal.dk

