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LILLA EDET. Vindkraftsfrå-
gan har åter blossat upp.

Anledningen är att 
Lilla Edets kommun har 
gått ut med inbjudan 
till samråd om vind-
bruksplan, vilken invå-
narna ska lämna sina 
synpunkter på senast 
den 31 januari.

– Vår kommun riske-
rar att bli ett storska-
ligt industrilandskap, 
suckar Helena Carlson 
i föreningen för en 
ansvarsfull vindkrafts-
utbyggnad i Lilla Edet.

Lilla Edets kommun håller 
på att utarbeta en kommun-
täckande vindbruksplan. En 
samrådshandling med preli-
minärt förslag till vindbruks-
plan har upprättats och finns 
utställt för samråd i kom-
munhuset samt på bibliote-
ken i Lilla Edet och Lödöse. 
Samrådsmöte ges till allmän-
heten, där politiker och tjäns-
temän närvarar, den 21 janu-
ari. Den som har synpunk-
ter på samrådsförslaget ska 
framföras dessa skriftligen 
till kommunen innan den 
sista januari.

Föreningen för en ansvars-
full vindkraftsutbyggnad i 
Lilla Edet har reagerat kraf-
tigt på det förslag som just 
nu presenteras för allmänhe-
ten. Man förkastar det alter-
nativ till vindbruksplan som 
blev offentligt i slutet av no-
vember.

– En vindkraftsplan ställs 
ut till samråd där en maxi-
mal utbyggnad innebär ett 
100-tal vindkraftverk i kom-
munen. Utredningen har 
kommit fram till att en sådan 
utbyggnad skulle innebä-
ra att tillgången på områden 
för närreaktion och friluftsliv 
skulle försämras. Det skulle 
också innebära en betydande 
påverkan på landskapsbilden 
i och med att det blir få plat-
ser där inga verk blir synliga, 
säger Helena Carlson.

Dessutom menar ni att 
kommunledningen hem-
lighåller information. På 
vilket sätt?

– Konsultfirman Rådhuset 
lade först fram två förslag, A 
och B. En jämförelse mellan 
alternativen som gjorts visade 
att alternativ B ger väsentligt 
mindre miljöpåverkan än al-
ternativ A, främst vad det 
gäller landskapsbild, påver-
kan på opåverkade, tysta fri-
luftsområden och naturvär-
den. Ändå väljer kommunsty-
relsen att ta bort alternativ B 
och de analyser som gjorts av 
konsulten vad det gäller detta 
alternativ. Man stryker med 
några penndrag det som skri-
vits om alternativ B, som ändå 
skulle innebära en möjlig ut-
byggnad av ett 50-tal verk och 
lämnar till samråd i stort sett 
planförslag A. Man har endast 
strukit ett område i Väster-
landa och ett har tillkommit i 
Hjärtum. Varför detta skedde 
vet vi inte, säger Helena Carl-
son och tillägger: Lilla Edets 
andel av Energimyndighe-

tens mål är enligt Rådhuset 
3-5 vindkraftverk.

Föreningen har beslu-
tat sig för att bjuda in till 
ett möte i Ceciliagården på 
Ström, måndagen den 4 ja-
nuari, för att informera om 
vilka konsekvenserna kan bli 
om vindkraftsplanen antas i 
sin helhet.

Stort beslut
– Politikerna i Lilla Edet har 
aldrig tidigare stått inför ett 
sådant här stort beslut. Det 
kan bli den största föränd-
ringen av vår fysiska miljö 
någonsin, säger Ingrid Gus-
tavsson och fortsätter:

– Vi får fler och fler med-
lemmar som ansluter sig. 
Tyvärr är okunskapen ganska 
stor hos den breda allmänhe-
ten och många har nog svårt 
att sätta sig in i hur landskaps-
bilden kommer att förändras, 
säger Ingrid.

– Nämnas kan att Falken-
bergs kommun sagt nej till en 
vindkraftspark 1,5 mil från 
staden eftersom man ansåg 
att ljusstörningarna skulle bli 
alltför störande nattetid. De 
nya verken är över 150 meter 
höga och måste ha ett vitt 
högintensivt blinkande var-
selljus. Vad detta kan inne-
bära för Lilla Edets samhäl-
le som hotas av ett 30-tal 
vindkraftverk i horisonten i 
väster, bara tre till fem kilo-
meter bort, är inte svårt att 
föreställa sig.

Ny miljörörelse
Föreningen för en ansvars-
full vindkraftsutbyggnad i 
Lilla Edet lutar sig också mot 
yttranden som Länsstyrelsen 
har gjort samt uttalanden från 
de båda välkända miljökäm-
parna, Björn Gillberg och 
Stefan Edman.

– De propagerar för en 
ny miljörörelse som tar vara 

på och vill bevara vår värde-
fulla svenska natur ur en ny 
synvinkel vad det gäller na-
turens och vyernas betydelse 

för hälsan, förklarar Helena 
Carlson.

Diskussionerna om vind-
kraftsutbyggnaden i Lilla 

Edets kommun lär snurra 
vidare.

SPF Göta Älvdalsbygden fick i Hjärtumsgården besök av den skönsjungande luciatruppen 
från Lilla Edet. Detta var gruppens tredje framträdande och ändå var de redan fantas-
tiskt väl samtränade och uppträdde mycket proffsigt. De belönades också med en enorm 
applådåska från åskådarna.

115 medlemmar var samlade för att njuta av julbordets gåvor, luciatruppen och Hasse 
Frisks enmansorkester. Föreningens egen jultomte var också med och bjöd alla ”snälla 
barn” på godis. Arrangörerna från Hjärtum kan känna sig mycket nöjda med en hellyck-
ad luciafest.

Vindkraft – en fråga det stormar kring
– Intresseförening blåser åter liv i debatten
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Lilla Edets kommun håller 
på att utarbeta en kommun-
täckande vindbruksplan. Ett 
ärende som väcker debatt.

En samrådshandling med preliminärt förslag till vindbruksplan har upprättats och finns ut-
ställt för samråd till och med den 31 januari 2010.

Luciafest hos SPF Göta Älvdalsbygden

Inget "Vid 
Ljuda os" 
nästa år
LÖDÖSE. Det blir inget 
medeltidsspel i Lödöse 
nästa år. Efter 16 år av fö-
reställningar läggs pro-
jektet ned eller åtminsto-
ne på is.

Dålig ekonomiska för-
utsättningar är orsaken till 
beslutet

1994 byggdes Lödöse 
Museum och det popu-
lära medeltidsspelet "Vid 
Ljuda Os" har spelats 
sedan dess. 2010 blir det 
emellertid ingen uppsätt-
ning på Ljudaborg.

När Lilla Edets 
kommun beslutade att 
dra in 100 000 kronor i 
bidrag till Studieförbun-
det Vuxenskolan anser ar-
rangören att man inte kan 
ta den ekonomiska risken 
som det skulle innebära.
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