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Grannar rasar mot högljutt flygande 

Av Eva-Pia Wenger 7 MARS 10.17  

SÖVDE. Flygandet med gyrokoptrar gör somrarna outhärdliga för alla som bor nära Sövde flygfält. 

Det hävdar en granne, som har lämnat in ett protestbrev med 41 underskrifter. 

– Det är rena tortyren. Vi orkar inte med en sommar till, säger Eva Bjurman.  

Hon bor ungefär 500 meter från flygfältet, där Skånska gyrokopterklubben har haft sina övningar sedan 2010.  

Redan den första sommaren fick kommunen klagomål på att det bullrade mycket från gyrokoptrarna, som är en 

slags minihelikoptrar där föraren sitter under bar himmel.  

 

Inför den kommande högsäsongen har de boende runt flygfältet nu bestämt sig för att protestera mer 

kraftfullt – genom en skrivelse med 41 underskrifter som de har skickat till miljö- och byggnadsnämnden. 

– Jag tycker inte att gyrokoptrarna har på flygfältet att göra. Varför kan de inte till exempel vara i Eslöv, där det 

finns en stor flygplats utan grannar i närheten, undrar Eva Bjurman.  

Det är framför allt när klubben övar på att landa och sedan stiga direkt igen, så kallade "studs and goes" som 

ljudet blir påfrestande, berättar hon.  

 

Men Bengt-Olle Nilsson, ordförande i Sjöbo flygklubb, tycker att grannas kritik är överdriven. 

– Så olidligt är inte bullret. Gyrokoptrarna är miljöcertifierade och bullrar inte mer än vad reglerna tillåter.  

Klubben har också vidtagit flera åtgärder mot bullret efter de tidigare klagomålen och bland annat börjat flyga 

på högre höjd, berättar Andreas Hansson i Skånska gyrokopterklubben.  

– Det går ju däremot inte när vi övar start och landning.  

Bengt-Olle Nilsson berättar att flygklubben bland annat kommer att bjuda in alla boende i området till en 

informationsträff om sin verksamhet i april. Enligt kommunens miljöinspektör Ingmar Närlid är någon slags 

åtgärd nödvändig, efter den massiva grannprotesten. 

 

– Vi kan inte bara vifta bort det. Det kan bli så att vi kommer kräva att klubben gör en bullerutredning, för 

att se om de håller sig inom riktvärdena. Vi kan ju inte förbjuda en verksamhet bara för att grannarna klagar. 
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