Till handläggare Jerker Persson.
Ale kommun miljö och byggnämnden.

Hallå! Jag heter Klas Andersson och bor på gården Sannum 1:5-1:6 tillsammans med min fru och dotter,
jag önskar yttra mig angående bygglovsansökan beträffande 1 st vindkraftverk i skogen mellan Sannum
och Sandsjön.
Att ge tillstånd för detta jätteprojekt i ett av kommunens viltrikaste och natursköna område vore ett
gigantiskt misstag. Jag är jaktledare för Sannums jaktlag som ansvarar för viltvården i det aktuella
området för bygget och fasar för konsekvenserna av detta. Eolus representanter bekräftade på mötet i Nol
den 19/4 att ett vidkraftverk påverkar det omkring liggande fågellivet på så vis att häcknings platser
flyttas. Detta vore djupt tragiskt då orremossen verkligen gör skäl för namnet, här finns ett fantastiskt
fågelliv och häckningsplats för bla, tjäder, orre, fiskljuse och ormvråk.
Det finns få saker som är så avkopplande som att en tidig morgon i April smyga sig ut i skogen runt
Stormossen och Orremossen med en ryggsäck med fika och lyssna till orrarnas spel och småfåglarnas
vårkonsert. Detta är livskvalitet och en av orsakerna till att jag valt att bo i Sannum För guds skull låt inte
en mans pengahunger få förstöra för så många både människor och djur.
Våran gård ligger alldeles intill den tilltänkta infartsvägen mot byggplatsen, nu passerar ca 5 bilar fram
och tillbaka under en dag, konsekvensen av en upprustning av skogsvägen samt bygget av ett kraftverk
kommer med största sannolikhet att innebära ökad trafik inte bara under byggtiden utan även efteråt då
människan av naturen är nyfiken och gärna vill titta närmare på en nyhet. Min dotter är 8 år hon
promenerar eller cyklar dagligen till och från skolbussen som stannar vid Sannumsskola. På sin fritid
rider hon bla annat på ovan nämnda väg. Ökad trafik av såväl arbetsfordon och personbilar är inget vi
önskar eftersom olycksrisken därmed ökar. Min dotters hälsa betyder mer än något annat för mig och min
fru så nej tack inget vindkraftverk i Sannum.
Avslutningsvis vill jag uttrycka min oro angående ditt uppträdande på mötet i Nol Jerker då du var den
ende förutom eolus killar som uttryckte sitt gillande för ett vindkraftverk i Sannum. Detta känns
oroväckande, är det möjligen så att det finns en önskan från högre ort att Ale kommun ska ställa sig
positiva till etableringar av vindkraftverk oavsett placering Hoppas att jag har fel annars känns det ganska
meningslöst att försöka påverka detta bygge då ett hundratal fastighetsägare är en väldigt liten bricka i det
stora politiska spelet. Bygg gärna ut vindkraften men gör det på platser som lämpar sig för det, både när
det gäller buller och förstörelse av naturvärden.
Hoppas på förståelse!
Hälsningar Klas Andersson med familj.
Sannum 060420

