
Arrangør er Øya velforening og Ilen Kirke. 
Inntektene går til arbeidet mot utbyggingen av Nidarø.

STANS
UTBYGGINGEN

pa nidaro
- konsert og kunstauksjon-

Ilen Kirke
Torsdag 1.juni kl.18:45

inngang kr 200,-

Vi fortsetter kampen - bidra med din støtte!

Kostnader til advokatbistand dekkes av ildsjeler som lover 
å ikke gi opp. Et bidrag til spleiselaget er kjærkomment:

Vipps til "Øya Velforening" eller gi din støtte 
direkte til konto 4212 24 24760 i SMN.



Taalah Rohey - Yngve Zakarias - Bjørn Alterhaug - John Pål Inderberg - Børge Pedersen
Ulf Risnes - Dr.Bekken - Arne Reitan - Celio Barros - Frode Fjellheim - Torunn Sævik 
Billuca Ensemble - Nils Olav Johansen - Tore Aaen Aune - Carl Haakon Waadeland

Salg av kaffe og kaker i kirkekjelleren

Marius Amdam - Torhild Aukan - Solrun Rones - Barbro Maria Tiller - Peter Stokstad
Beate Gjersvold - Håkon Bleken - Per Formo - Ove Stokstad - Merete Morgenstierne
Jostein Kirkerud - Octavio Gil Villegas - Nirmal Singh Dhunsi - Kari Elise Mobeck

Derfor er det viktig at vi fortsetter 
kampen mot utbygging av Nidarø:

- En rekke formelle sider ved utbyggingen er påklaget 
og står fremdeles uavklart.

- Utbyggingen vil være et uopprettelig inngrep i Nidarø som 
friområde og grønn lunge for hele byen.

- Husk kampen mot motorvei over Bakklandet: 
Bystyret vedtok å bygge motorvei. Utbyggingen ble aldri noe av. 

- Utbyggingen vil føre til skade for miljøet. Nidelvkorridorens 
spesielle status, med en rekke rødlistearter må ivaretas.

- Et stort publikumsanlegg i enden av en blindvei er dårlig 
planlegging, både for trafikk, beredskap og byutvikling.

- Byplanleggere og andre fagfolk fraråder utbygging på Nidarø. 
Statens vegvesen, St Olavs hospital, Politiet, NTNU og Trøndelag 
brann- og redningstjeneste er blant dem som har stilt kritiske 
spørsmål. Spørsmål rundt trafikk og beredskap har ikke fått gode 
svar.

- Hallen i seg selv vil koste minst en halv milliard kroner. 
Tilleggsutgiftene er det foreløpig ikke oversikt over. 
Trondheim kommune, som største eier, må dekke store 
deler av kostnadene.

Slaget er ikke tapt! kl 18:45   Konsert 

kl 17:00   Kunstutstilling
kl 20:30   Kunstauksjon


