
Trots massivt pressutskick inför demonstrationen fanns ingen journalist på plats

-  Vindkraftsprojektörerna 
brukar  uppge  att  10%  av   de 
närboende  kommer  att  bli  störda. 
10%  av  Sveriges  befolkning  är  1 
miljon.  1  miljon!  Nu  byggs  vind-
kraften på landsbygden och där bor 
inte  så  mycket  folk,  men  propor-
tionerna är desamma. Tänk på det, 
säger  en av  demonstranterna med 
eftertryck.

En  annan  deltagare,  som  vill  vara 
anonym, klarar inte längre av att bo 
kvar  i  sin  nuvarande  bostad,  som 
har  förvandlats  till  en  brummande 
resonanslåda. Flera andra deltagare 
vittnar  också  om  störande  buller 
och irriterande lågfrekvent ljud från 
vindkraftsverk.  Bullret  påverkar 
sömnen, stressar, ger huvudvärk. 

Bland  demonstranterna  finns  både 
de som redan är drabbade av vind-
kraft och de som kämpar mot att bli 
det,  men  från  båda  håll  hörs 
samstämmiga  klagomål  på  bristan-

de  information,  okunskap  hos  de 
beslutande  och  direkta  skön-
målningar  och  lögner  från  vind-
kraftsindustrin.  Jämförelsen  mellan 
kylskåp  och  vindkraft  har  de  alla 
hört.  Vindkraftsprojektörerna  är 
snabba  med  att  lyfta  fram  den 
jämförelsen.  Men ett  jämnt  brum-
mande  kylskåp  har  inga  likheter 
med det pulserande ljudet från ett 
vindkraftverk. Jämförelsen fungerar 
bara om man mäter ljuden i decibel 
A, som är ett medelvärde och inte 
alls beskriver det verkliga ljudet.

Anna  Borgström  är  en  av  del-
tagarna.  Hon  kommer  från  byn 
Skälgården i Sundsvalls kommun 
och  berättar  om  Timrå  Vind  ABs 
planer på att uppföra en vindkrafts-
industri i närheten av byn.

- Timrå Vind påstod att de 
hade  samrått  med  oss  i  byn, 
midsommarafton 2011 skulle det ha 
skett, men ingen  i byn har varit på 
något  samrådsmöte.  Timrå  Vind 
påstod  också  att  de  gjort  utskick, 
men  det  är  ingen  som  har  fått 
någon  information.  Trots  det 
fortsatte projekteringen. 

-  Det  är  så  mycket  pengar 
och prestige inblandat i vindkraften, 
säger  Stina  Wedman  och  Martin 
Degerman,  med  fastigheter  i 
Ångermanland  respektive  Hälsing-
land. 

Demonstrationen i Stockholm är en 
del  av  ett  nationellt  nätverk  för 
vindkraftsdrabbade.  

-  Vi  blir  överkörda,  tystas 
ner.  Vi  måste  hjälpa  varandra  i 
kampen  mot  snurriga  vindkrafts-
beslut, säger initiativtagaren Esther 
Koster,  Föreningen  Alberga  Duv-
hällen.  Jag  har,  inför  den  här 
demonstrationen,  fått  kontakt  och 
stöd  från  norr  till  söder,  av 
föreningar och enskilda drabbade. 

Esther  avslutar  demonstrationen 
med att presentera en lista med 15 
krav,  bland  annat  på  utökat 
skyddsavstånd till bostäder, evakue-
ringsplaner  i  händelse  av  brand, 
tillämpning  av  försiktighetsprin-
cipen (d.v.s vid osäkerhet om skad-
liga  effekter  skall  planerna  läggas 
ner), och avveckling av subventions-
politiken.
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Demonstration mot snurriga vindkraftsbeslut

I Stockholm lyste en strålande sol från klarblå himmel när 
deltagarna i den första nationella demonstrationen ”Mot 
snurriga vindkraftsbeslut” samlades på Karl XIIs plats. En väl  
vald plats - Karl XIIs krig ledde till mycket mänskligt lidande, 
precis som dagens vindkraftspolitik gör. Än så länge kan dock 
antalet drabbade av vindkraften inte mäta sig med Karl XIIs 
krigsdrabbade, men fortsätter vindkraftsutbyggnaden i Sverige 
på samma sätt som nu är vi kanske snart där. 

http://www.karsholmsvindkraft.se/

