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Protest mot byggnation av vindkraftverk på Starrkärr Hult 1:11
Vi vill härmed, å det kraftigaste, protestera mot att anlägga vindkraftverk på Sandsjöås.
Att anlägga vindkraftverk i en av Ale’s tystaste miljö är ett svek mot alla de människor som valt att
bosätta sig i skogen med allt lugn och ro det för med sig.
Ale kommun har alltid marknadsfört sig som den kommunen som sätter människan och naturen i
främsta ledet och har därmed kunnat locka både utsocknes och infödda till att bosätta sig alt. stanna
kvar i kommunen. Har kommunen övergett ovanstående inställning och som så många andra låta sig
styras av penningbörsen?
Ett vindkraftverk skapar helt bevisligen en mänd oljud som dessutom i stort sett är kontinuerligt då
vindkraftverk startar redan vid en vindstyrka på ca 3 m/s. Detta innebär att oljudet från verket
kommer att finnas dygnet runt, året runt och kommer att påverka både människor och djurliv
menligt. Området kring den tänkta platsen är mycket rikt på såväl fågel och vilt varför det är extra
känsligt för påverkan. Det används dessutom för friluftsliv, ridning och jakt vilket kommer att bli
omöjligt, dels pga säkerthetsrisker, dels pga oljudet. Det korta avståndet till tätorten Nödinge gör det
också möjligt för många människor utan egna täppor att på ett enkelt sätt ta sig ut till orörd natur.
Tysnad är en bristvara i dagens samhälle och många forskare är ense om att det blir allt viktigare att
värna om tysta miljöer. Vi skall ju inte då gå stick i stäv och fördärva våra egna tysta miljöer utan
tvärtom värna om dem.
Vindkraftverk kommer att vara en stor del i den framtida energiförsörjningen men det betyder ju inte
att man kan lägga dem var som helst utan att ta de nödvändiga natur- och miljöhänsynen.
Vidkraftverk hör hemma i redan ljudkontaminerade områden, utefter motorvägar, leder och i
industriområden – inte i tyst och oförstörd natur.
Att dessutom behöva se ett över 100 m högt beläte oavsett var man befinner sig i Ale Kommun gör
ju inte saken bättre.
Vi vädjar härmed om besinning och att nämnden inte tillstyrker bygglov.

Rished
Dag som ovan
Birgitta & Sven Edlund

RISHED MELLANGÅRD 225 • 449 50 • ALAFORS
TEL: 0303-741278

