Bevar Tyska og Hollenderen
som friområder!

Krypmure vokser få steder i fylket vårt
fra Halden naturligvis, Ask forlag 2014 Foto av Jørn Bøhmer Olsen

Stans all utbygging av
Tyska og Hollenderen!
- en natur, et plante- og dyreliv som burde være fredet, og en
spennende strandlinje enhver by ville misunne oss.
- byens eneste tilgjengelige turområde med strand, med god
plass til fri aktivitet i naturen
- et fantastisk friområde og samtidig del av byens sentrum, lett
tilgjengelig og kan brukes av alle, enten vi løper en rask tur
eller går med rullator
- bærer av lokale historie som vitner om eksport
av trelast og tømmer, om ballastjord, om militær- og
sjøfartshistorie.
- del av landskapet rundt byen som har fascinert oss og dem
som har besøkt oss opp gjennom hele historien

Isfugl på sten ved Tyska i Halden 21. oktober 2017 Foto av Arne Ileby Uleberg

Dette området skal forbli et felles turområde

Strandbeltet og skogen bak, sett fra Tyska mot vest 11. mai 2016 Foto av Frøydis Blok

Mer informasjon:
Stans utbygging av Tyska og Hollenderen i Halden er på
Facebook. Gruppa startet høsten 2020 og bygger på et stort
engasjement for å bevare området for Haldens befolkning.
Du finner vår underskriftskkampanjen på Opprop.net
Skriv gjerne under på papir på Erlandsens conditori i Storgata
10 i Halden sentrum.
Les Begrenset høring av 25. nov. 2020 om utbygging, på
kommunens hjemmeside eller på våre sider på fb.
Les konsekvenstutredningen med rapporter på våre fb-sider.
Stans utbyging har så langt sendt to innspill til kommunen, først
et brev til Kommuneoverlegen 16.nov. 2020, så et brev til
Hovedutvalg for plan og teknikk 9. des. 2020.
Stans utbygging av Tyska og Hollenderen samarbeider med
lokale foreninger og lag, lokale velforeninger og borettslag.

Høst på Tyska og Hollenderen oktober 2020 Foto av Trond Harelund

