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Gyrokoptrarna gör det omöjligt att vistas utomhus under vår och sommar. Det anser ett 40-tal
personer som skrivit under en namnlista mot flygningarna vid Sövde.
Sedan några år tillbaka har Skånska gyrokopterklubben sin verksamhet vid flygfältet i Sövde.
Intresset för de små flygfarkosterna har varit stort och på bara några år har antalet medlemmar
ökat kraftigt.
Men den stora mängden flygningar har nu retat upp boende i närheten. Kommunens
miljöenhet har nu fått ta emot klagomål och en namnlista med omkring 40 underskrifter.
-Det är jobbigt när man vill åka hemifrån för att komma undan ljudet, säger Eva Bjurman som
bor i närheten.
Hon tycker att det är konstigt att de som bor i närheten inte fick komma till tals innan
gyrokopterklubben började flyga från Sövde.
I brevet till kommunen sägs att ljudet är högt och dessutom flyger gyrokoptrarna ofta på låg
höjd.
Eva Bjurman säger att verksamheten ofta börjar redan klockan åtta på morgonen och att den
kan pågå till sent in på kvällen. Vardag som helgdag.
Nils Öberg, som är motorflygchef i Skånska gyrokopterklubben, säger att han nyss fått del av
klagomålen men att klubben ska titta närmare på och utreda förhållandena.
-Visst händer det att vi startar klockan åtta på morgonen men då flyger vi vidare till ett annat
flygfält.
Verksamheten inkluderar utbildning av elever. Eva Bjurman säger att det innebär en stor
mängd moment där de övar att landa för att sedan omedelbart lyfta igen.
-Vi tycker att de kan vara på någon annan större flygplats i Skåne.
Hon har tillfrågat klubben om de inte kunde välja att vara vid Björka i stället men att de fått
nej av militären.
Eva Bjurman påpekar att den andra verksamheten på flygfältet i Sövde med små plan och
segelflyg inte stör de boende.
Med på listan med namn som skickats in finns även personer som bor en bra bit från själva
flygfältet.
-Det är personer som ofta besöker oss eller haft hästar här och som inte tycker det är så
trevligt att besöka oss.

