Nej til Ring 5
Mål
Strategi
Samarbejde

Foreningens formål
Målet er klart
• Foreningens formål er at forhindre anlæggelsen af Ring 5
(motorvej og/eller jernbane), uanset version
• Transportkorridoren til motorvej og jernbane skal derfor
ophæves eller indskrænkes, så alene underjordiske el- og
gasledninger o.l. kan anlægges i jorden.
• Foreningen insisterer på at bevare natur- og kulturværdier
samt landsbymiljøerne som en væsentlig rekreativ værdi for
mennesker i området.

Foreningens Strategi
Hvordan gør vi?
Vi vil
• formidle budskabet om, at Ring 5 planerne eksisterer. Herunder, at alene
truslen om en motorvej eller jernbane er et stort problem.
• skabe fælles modstand mod Ring 5 og transportkorridoren
• kontinuert påvirke politiske beslutninger i retning af annullering af Ring 5

Foreningens Strategi
Formidling
Vi formidler ved
• at skabe fælles platforme gennem en forening med en styregruppe,
en hjemmeside og facebookgrupper.
• at arrangere borgermøder og lave PR – herunder læserbreve,
livestreaming fra events, kampagnemateriale mv.
• at gøre saglig information og analyser tilgængelige på hjemmesiden
• at understøtte lokale initiativer, der bakker op om sagen

Foreningens Strategi
Fælles modstand
• Vi skaber fælles modstand ved
– at samarbejde med andre aktører, herunder landsbylaug,
borgerforeninger og andre, der støtter vore mål.
– at undgå splittelse f.eks. mellem syd og nord, fordi vores sag løftes
bedst ved at vi er samlet.
– at mobilisere modstand mod Ring 5 og sikre medlemmer til
foreningen.
– Indsamle midler til drift, aktiviteter og analyser

Foreningens Strategi
Politisk modstand
Vi skaber politisk modstand ved
• at påvirke politikere på alle planer (landspolitisk, regionalt og
kommunalt), så de går mod Ring 5 planerne.
• Vi bruger vore platforme til at oplyse om politikernes holdning til
Ring 5
• Vi deltager i events, demonstrationer, vælgermøder og andre
aktiviteter, der støtter vores sag
• Vi vil lave analyser, der belyser skadevirkningerne af Ring 5.
• Vi vil bekæmpe den egentlige begrundelse for Ring 5 – nemlig transit
af især svensk industrieksport gennem landsbyer og natur i Danmark

Samarbejde
Hvordan er vi organiseret?
• En styregruppe der organiserer og lægger linien i foreningen.
• Styregruppen består af 5-9 personer. Der tilstræbes en bred
repræsentation geografisk
• Pt. er medlemmerne:
–
–
–
–
–
–
–
–

Jørgen Ekstrøm Jakobsen, Allerød
Hans Duus Jørgensen, Kirkelte
Kirsten Nymann, Ishøj
Helena Nymann, Greve
Ida Vedel Lange, Furesø
Anders Ekstrøm Løkkegaard, Gunderød
Peter Langkjær, Gunderød
Ulrikka Hald Vedsmand, Allerød

• Arbejdsgrupper nedsættes efter behov. Hensigten er, at støtte alle
lokale initiativer, der er med til at fremme foreningens formål.
• Det gælder om at gøre arbejdet konkret og udadvendt, fordi det
fører til resultater.

Samarbejde
Styregruppens opgaver
• Styregruppen skal sørge for, at foreningen fungerer, dvs. styregruppen
skal:
– Drøfte og udvikle strategi
– Sikre mobilisering og mange medlemmer
– Deltage i presse- og politikerkontakt, borgermøder osv.
– Arrangere events, borgermøder, vælgermøder mv
– Holde orden på økonomi
– Vide hvad der sker og kunne korrigere retning gennem dialog
– Knytte kontakter til andre foreninger og organisationer, der kan støtte
foreningens formål.

Samarbejde
Arbejdsgrupper
• Arbejdsgrupper nedsættes efter behov.
• Lokale initiativer, der ofte opstår spontant understøttes, når de er med til
at fremme foreningens formål.
• Det gælder om at gøre arbejdet konkret, nærværende og udadvendt, fordi
det fører til resultater.

Kommunikation er vigtig
• Det skal fungere frit – vi skal alle passe på faldgrupperne og vi skal sige
nogenlunde det samme. Vi kan ikke centralisere kommunikationen. Det
stærkeste opnås når mange siger det samme.
• Opgiv egne kæpheste
– Vi samler modstanden mod en stor svensk transitløsning i transportkorridoren
– Vi tager ikke ekstreme synspunkter – f.eks. mod enhver motorvej, eller mod biltrafik
generelt.
– Der vil skulle ske udbygninger af infrastrukturen for at opfylde borgernes behov – det må
køre sin proces og er ikke vores ærinde.

• Vi har et helt simpelt budskab, der kan samle alle:
”Ingen stor motorvej/jernbane til at sikre svensk transit gennem Danmarks
natur og landbyer.”
• Vi diskuterer ikke alternative linjeføringer – det flytter bare problemet.

