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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Livligt om vindkraftverk
Av Rune Gomér 7 APRIL 21.59

1

HÄSSLEHOLM. Det var inte mycket matnyttigt som representanterna
för Svenska Vindbolaget hade med sig i bagaget när bolaget hade
samrådsmöte på onsdagskvällen med boende i det område där man
har för avsikt att bygga nio vindkraftverk mellan Ballingslöv och
Bubbarp.
Det ansåg i alla fall flertalet av de drygt hundra närvarande i den gamla
"Brottarborgen" Solbacken i Ballingslöv.
– Det är vårt samrådsmöte och vi bestämmer dagordningen, konstaterade
vindbolagets projektledare Hans-Christian Schuize. Men han fick efter en
viss oro i leden ge efter så att de som man skulle samråda med fick ställa
sina frågor i samband med att projektet presenterades.

–Hur ska ni kunna driva det här projektet när ni endast har
142 000 i aktiekapital, undrade Arne Brännmark men fick
inget svar på detta utan projektledare Schuize hänvisade
endast till att det var ett privat bolag där styrelsens
ordförande heter Tord Johansson och som också är
huvudägare.
Uppgifterna "fladdrade " lite mest hela tiden och några svar
som de närvarande var nöjda med presenterades inte.
– Ni säger att det är 1,5 kilometer från det vindkraftverk som ligger
närmast Lursjön när det endast är 881 meter. Hur kan detta komma sig,
var det en åhörare som undrade.
– Handlar det inte om att få el-certifikat och bidrag, påtalade en annan. och
en dam fyllde på med:
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– Ni har gett er på ett av de finaste områden i Hässleholms kommun som
finns med både Lursjön och Bubbarpssjön i närheten. Varför kan ni inte
bygga i de utpekade områden som finns för vindkraft.
Men det är en lång resa hur det än blir. En detaljplan måste också göras
över området. Ansökan skall sedan skickas till Länssstyrelsen som sedan
begär yttrande av Hässleholms kommun som också har vetorätt.
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