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Til våre medlemmer, samarbeidspartnere og omgivelser

Norsk forening mot støy forbereder årets Støyfri dag-arrangement, som skal markeres onsdag 24. april. 
Det er en internasjonal dag for markering av menneskers behov for gode lydmiljøer. Mer informasjon om 

arrangementet sendes ut senere.

Barn og unge - fremtidens hørselstapere?
Årets temakonferanse vil sette et særlig fokus på mangelen gode lydmiljøer for barn og unge, i 

institusjoner som barnehager, fritidsordninger og skoler. Dagens lokaler for barn og unge er ofte 

støyeksponert, og det er dårlig offentlig tilsyn med hensyn til støy. Barna vokser i tillegg inn i en 

ungdomskultur sterkt preget av høy lyd tett mot øret. Konsekvensen er at barn og unge kan bli fremtidens 

hørselstapere. Allerede i dag har urovekkende mange tenåringer nedsatt hørsel, noe som kan redusere 

deres livsutsikter.

Foreslå kandidater til årets støypriser!
På Støyfri dag vil vi dele ut priser som peker på gode og dårlige eksempler i 2012 knyttet til innsats mot 

støy. Vi mottar gjerne forslag til kandidater.

Lanser din kandidat, med en kort begrunnelse, innen mandag 15. april kl 12.00.

De aktuelle prisene er:

STØYDEMPERPRISEN 2013
Har du forslag til kandidater til æresprisen Årets støydemper, så send oss noen ord. Dette må være 

personer/organisasjoner/institusjoner som har gjort en viktig innsats for å redusere støy.

SNEGLEPRISEN 2013
Har du forslag til kandidater til Årets snegle, kan du også lansere det. Dette må være 

personer/organisasjoner/institusjoner som i året som har gått, har stått for dårlige initiativ eller manglende 

innsats når det gjelder å redusere støy. Ellers står for en støypraksis som er sterkt plagsom.

Du kan lese om fjorårets prisvinnere på denne linken.

 

http://us2.campaign-archive2.com/?u=a29e7ca52b30000cac128d78f&id=bd55125ea8&e=
http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/AArets-stoeydempere


STØYPRISJURY 2013
Forslagene vil bli vurdert av en jury som består av

   Torhild Wessel Holst, tidl. miljørettet helsevern, Moss kommune

   Jøran Rudi, forsker og faglig leder hos Notam, www.ntam02.no

   Ulf Winther, kampanjeansvarlig støysvak trafikk, Støyforeningen

      

FRIST FOR INNSENDELSE: 15. april kl 12.00
Send forslaget til : ulf@stoyforeningen.no.

Du kan sende inn forslag til kandidater i begge prisgrupper, eller til en av gruppene. 

HAR DU SPØRSMÅL? Kontakt Støyforeningen, på tlf 22 87 04 20 eller pr epost.
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