Nyheter 16 april 2014

Kommunalrådet Henrik Ripa (M) emottog listan på underskrifter mot vindkraftsparken i Gråbo av Imre Marton och Olof Stigh, i
Lerumsgruppen från Alefjälls naturvårdsförening.

Protest mot vindkraft
NYHETER: Gruppen protesterar så högljutt de kan mot den planerade
vindkraftsparken i Lövsjöområdet i Gråbo.
Nu har de överlämnat insamlingen med över 800 underskrifter till
kommunalrådet Henrik Ripa, som lovar att kommunen tar synpunkterna i
beaktande.
Det är Lerumsgruppen i Alefjälls naturvårdsförening som ligger bakom
namninsamlingen, 660 personer har skrivit under på nätet och resterande i en
insamling på Mjörnbotorget.
– Det var ett väldigt stort intresse när vi var ute och samlade in underskrifter, nästan
alla vi pratade med skrev under. Det var också så att nästan ingen visste om
planerna på vindkraftsparken, och hur den kommer att påverka Gråbo, säger Olof
Stigh, som tillsammans med Imre Marton är den drivande bakom protesterna.
Båda är direkt berörda eftersom de har hus i Lövsjöområdet. Och i förra veckan
träffade de kommunalrådet Henrik Ripa för att lämna över protesterna.
– Vi vill väl egentligen bara få honom att inse att det här området är ett av de
känsligaste vi har i kommunen. Vi vill också poängtera att det i underlaget som
kommunen har fått finns det vissa delar som inte är tillräckligt utredda, säger Imre
Marton.
– Det gäller framför allt fågellivet, tillägger Olof Stigh.

– Sedan är inte själva vindkraften i sig tillräckligt utvärderad. Och det är inte heller
utrett vilka konsekvenser en sådan här park har på människor och djur, inflikar Imre
Marton.
Det var andra mötet med Henrik Ripa.
– Men nu känns det som att vi får rikta in oss på att försöka få träffa andra politiker.
Det är val-år i år och det ska bli intressant att få veta var de olika partierna står i den
här frågan, konstaterar Imre Marton.
I det överlämnade materialet står det med anledning av parken: ”Vi som mycket väl
känner till området runt Lövsjöarna blev väldigt oroade med vetskap om dess på
många sätt helt unika biotoper, djurliv och andra värden för människor som dagligen
nyttjar området”.
Bakgrunden är alltså de sju vindkraftverk som Gothia Vind vill bygga i ett område
kring Lilla och Stora Lövsjön.
Arbetet med vindkraftsparken har hållit på flera år. Det påbörjades efter att
markägare från Gråbo kontaktade vindkraftsbolaget, detta gjorde de eftersom de ville
arrendera ut marken för vindkraft då det är svårt att försörja sig på skogsbruk idag.
Efter en förstudie fann Gothia vind att området var intressant och inledde projektet
Fyrskog. I maj 2009 höll man ett informationsmöte där närliggande fastighetsägare
bjöds in för information. Ytterligare fastighetsägare visade sig då vara intresserade av
att arrendera ut sin mark.
De sju planerade verken kommer att ha en maxhöjd på 185 meter och en effekt på
cirka tre megawatt styck.
Gothia Vind har slutit arrendeavtal med markägarna, haft ett informationsmöte med
alla som bor i närheten och träffat länsstyrelsen och Lerums kommun.
Om parken blir verklighet kommer sex av de sju verken att stå på mark som
kommunen har bedömt som lämplig för vindkraft i sin vindkraftsutredning, som är ett
tillägg till översiktsplanen.
– Området ligger i vår vindbruksplan, och jag ska inte sticka under stolen med att det
innebär att vi tycker att området är lämpligt för vindkraft, säger kommunalrådet Henrik
Ripa (M) och fortsätter:
– Men jag tar med mig era synpunkter, och vi ska ta dem i beaktan när vi tittar på
ärendet.
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