
opptar beboerne. Allerede før 
anleggstrafikken setter i gang 
for fullt håper Hoff Hoøen det 
skal være mulig å få gjennom-
ført enkelte tiltak som vil sikre 
både små og store. 

-Vi håper det kan bli lagd et 
gang- og sykkelfelt fra Håberg 
skole og mot Uthaug. Det vil 
være et viktig trafikksikkerhets-
tiltak, særlig for ungene som fer-
des denne strekningen til og fra 
skolen. Vi håper også at mest 
mulig av anleggstrafikken inn til 
flystasjonen kan foregå i nor-
denden av stasjonsområdet, av-
slutter Hoff Hoøen. På den må-
ten kan trafikken med tunge 
kjøretøy i størst mulig grad fo-
regå på strekninger der det ikke 
ferdes så mange skolebarn. Men 
først håper hun på solid opp-
møte på møtet for beboerne 
som arrangeres tirsdag i neste 
uke.

med den samme prosessen, og 
at de gjerne bistår Hårberg-gru-
ppen. 

Samarbeid
-Det er viktig at gruppen blir et 
forum for samarbeid, det nytter 
ikke at alle som blir berørt på 
egen hånd banker på døra hos 
Forsvarsbygg, mener Vigdis Hoff 
Hoøen. Samtidig benytter hun 
anledningen til å hevde at hun 
mener det ikke bør innføres 
noen klausuler på boligeien-
dommer i forbindelse med etab-
leringen av den nye kampfly-
basen. Hun viser da blant annet 
til at det for flere tiår siden ble 
innført klausulering i andre om-
råder nær flystasjonen, og men-
er erfaringene med dette tilsier 
at dette er en uheldig løsning.

Tryggere skolevei
Men det er ikke bare flystøyen 
fra en ferdig utbygd base som 

SKJALG LEDANG
skjalg.ledang@fosna-folket.no 

Tirsdag i neste uke håper hun på 
stort oppmøte når det arrang-
eres  allmøte for boligeiere som 
ligger inne i gul sone på støyka-
rtet i Hårberg skolekrets.

-Møt opp
En relativt stor andel av innbyg-
gerne i Ørland kommune ligger 
innenfor den aktuelle grensa. 
Dette omfatter blant andre 
beboere på Brekstad, Reksterbe-
rget, Hårberg og Rønne. 12. de-
sember ble det første møtet av-
viklet, og det ble da valgt et inte-
rimstyre der blant andre Vigdis 
Hoff Hoøen er med. Neste uke 
skal det imidlertid velges et per-
manent styre, og Hoff Hoøen 
forteller at en valgkomité innen 
tirsdag vil ha forslag til hvem 
som skal utgjøre dette styret. 
Sjøl har hun ingen ambisjoner 
om videre styreverv, men ønsker 
at flest mulig av innbyggerne 
som ligger innenfor sonen på 
støykartet skal møte opp.

Støykart
-Er det stor usikkerhet blant 
beboerne i området om hvordan 
framtida blir i forhold til støy når 
den nye basen er operativ?

-Vi vet at det blir tegnet et 
nytt støykart, og at det som er i 
dag kan bli justert. Samtidig er 
vi usikre på hvordan systemet 
med at man gjennomsnittsmå-
ler støyen vi blir utsatt for vil slå 
ut. Det er ingen som blir plaget 
når det ikke er flyaktivitet, men 
allerede i dag må vi kutte ut pra-
ten i stua når det er fly som tar 
av fra flystripa, sier Hoff Hoøen. 
Og får støtte fra nabo Rolf Knut-
sen, som sier at det kjennes godt 
i brystet når jagerfly under av-
gang bruker etterbrenner. 

Har påvirkningskraft
Hun føler seg trygg på at bebo-
erne gjennom gruppa som 
dannes vil ha påvirkningskraft i 
forhold til de tiltak som blir 
aktuelle å iverksette, og minner 
samtidig om at nettopp av den 
grunn er det viktig at flest mulig 
som er bosatt innenfor gul sone 
i Hårberg skolekrets legger kur-
sen til møtet tirsdag kveld. Mø-
telokalet blir i Ørland rådhus. 
Gårdbrukere i den samme 
sonen har allerede en egen 
gruppe, men hun finner det na-
turlig at de to gruppene samar-
beider videre framover. I tillegg 
nevner hun at beboerne på 
Grande allerede er godt i gang 

ØRLAND: -Forsvars-
bygg virker å være 
både samarbeidsvillig 
og lydhør, sier Vigdis 
Hoff Hoøen.

STÅR SAMLET:Vigdis Hoff Hoøen ( i midten) håper berørte innbyggere 
i Hårberg skolekrets tirsdag stiller opp på møtet om konsekvenser av 
kampflybasen. Her i samtale med naboene Rolf Knutsen og Hilde Sofie 
Hoel, som alle har hage mot stasjonsgjerdet.

Lydhør
for flystøy
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Så langt beholdningen rekker.

Fersk kalkunfilet

160 g middelhavsmarinert

pr. kg 84,50

43432222
Laksefilet naturell
500 g Lerøy, rett i ovnen

Pr. kg 86,44

55224343
Fiskekaker hjemmelagde

450 g Lofoten
Pr. kg 116,51

14149595
Cherrytomater

250 g pr. kg 59,80
Tomatprisen gjelder

ut uke 3

33for 30,-30,-
Miks dine favoritter.

Farris og Farris Bris
1,5 liter eks. pant.

Pr. liter 6,66


