Ska vi ta vara på vår broder?
Det verkar som om många i Ovanåkers kommun, både politiker som gemene man inte riktigt har koll
på vad som håller på att hända på Finnskogen i kommunens södra del. I Ovanåkers kommun
kommer byarna Svabensverk, Södra Flät, Långtjärnsberg och gården i Furumo att på olika sätt
drabbas av olägenheter av vindparken.
”Ni kommer att vänja er” och ”lite vindkraft kan ni väl tåla”, är andra repliker vi hört. Kanske det,
men innan dess kommer känslan av att ha blivit totalt överkörda och övergivna av kommunen att
dominera. Det är inte frågan om lite vindkraft, det är frågan om en av Sveriges största
vindkraftssatsningar i ett område som omges av 200 hushåll med fast- och fritidsboende i fyra olika
kommuner.
Röster har hörts bland Ovanåkers politiker att man inte behöver bry sig om boende i andra
kommuner. Är det så gemene man tänker? Att man inte behöver ta hänsyn till kommuninnevånare i
andra kommuner om man planerar för störande verksamhet?
I Falu kommun ligger fritidsbyn Gårdviksbo, en fd fäbod, och Stugbyn i Svabensverk, samt
fritidsboende i Björnåsen, sammanlagt 65 hushåll. Gårdviksbo är den by som kommer att drabbas
hårdast av vindkraftsparken , där kommer man att se och höra snurrorna höja sig över skogen på
mindre än xxx km avstånd. Gårdviksbo ligger i ett av Falu kommun avskilt tyst område.
Fritidsbyn Sjösveden med ca 25 hushåll, ligger i Bollnäs kommun. Därifrån kommer Alf Albertsson,
som är fastboende , att se alla 83 vindsnurror kravlande över bergen som stora insekter över den
naturvårdskyddade Häsbosjön. Horribelt tycker tjänstemän i Bollnäs kommun under ett besök där.
Dalstuga i Rättviks kommun skulle komma att få vindkraftverk i båda ändarna av den
kulturområdesskyddade sjön Amungen, på Hedboberget i Dalfors och parken Hälsingeskogen i
Svabensverk.
Om politikerna i Faluns, Bollnäs och Rättviks kommuner inte bestämt kan avråda från den störande
verksamheten på Alfta Finnskog på grund av vindkraftsidealism och ovilja att stöta sig med
Ovanåkers kommun, så borde våra egna politiker inse att hänsyn till bröder och systrar i
grannkommunerna ha hög prioritet.
På de senaste animationerna på Bergvik skogs hemsida kan man se utsikterna över vindkraftsverken
i Sjösveden, Södra Flät och Gårdviksbo i rörelse.

