Insändare 7 januari 2014

Rädda vildmarken runt Lövsjöarna
2014-01-07 Nordväst om Gråbo ligger Alefjäll, ett unikt vildmarksområde som
gränsar till Vättlefjälls naturreservat. Detta vildmarksområde riskerar nu att gå förlorat
då det privatägda företaget Gothia Vind AB önskar resa 7 st. 185 m höga
vindkraftverk som förutom sin visuella dominans i landskapet även kommer att skapa
en bullermatta över ett mycket stort frilufts- och rekreationsområde i både Lerums
kommun och Ale kommun.
Vindkraftverken kommer att vara väl synliga från bland annat Gråbo centrum, ett
centrum som man från Lerums kommun sida vill satsa på, samt även också den
kommunala badplatsen vid Stora Lövsjöns södra spets och flertalet andra platser runt
om i Lerums och Ale kommun, för mer information samt fotomontage besök gärna
Gothia Vinds hemsida (projektet Fyrskog).
Länsstyrelsen framhåller i sin kartläggning av ”Tysta områden i Västra Götalands län”
hur värdefulla dessa tysta, tätortsnära områden är för rekreation och
naturupplevelser samt att det numera även är en bristvara.
Varje vindkraftverk avger ett källjud på 104 dB(A). Det är lika högt ljud som en
bergborr eller motorsåg genererar. En industrianläggning med ett sådant buller är
inte förenligt med ett klokt miljötänkande, om placeringen sker i ett tyst område där
människor vill ha naturupplevelser. Våra möjligheter till goda naturupplevelser vid
jakt, fiske, fågelskådning, orientering, kanotpaddling, promenader, svamp- och
bärplockning m.m. är hotade.
Gothia Vind vill tjäna pengar. Vi vill sprida kunskap om vilken miljö som går förlorad
om Gothia Vind tillåts exploatera våra fritids- och strövområden.
Du kan också vara med och påverka utvecklingen samt kommande politiska beslut
genom att stödja vår kamp för att bevara Lerums och Ales natur- och miljöresurser.
Hjälp oss att rädda det fantastiska Lövsjöområdet.
Vi håller för närvarande på att samla in namnunderskrifter där även du kan vara med
och påverka genom att göra din åsikt hörd via www.skrivunder.com
inga_vindkraftverk_i_lovsjoomrdetlerum
http://www.skrivunder.com
/inga_vindkraftverk_i_lovsjoomrdetlerum
Det är även viktigt att du lämnar synpunkter på ”Samråd Fyrskog” till Gothia Vind före
den 31 januari 2014, ju fler vi är desto bättre!
Senast den 31 januari 2014 avser vi att överlämna namnlistorna till politikerna i
Lerum!
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