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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Nu slipas argumenten
mot vindkraften
Av Rune Gomér 5 APRIL 22.32

1

FARSTORP. Nu slipar de boende runt Ballingslöv och Ubbarp på
argumenten för att slippa de planerade nio vindkraftverken som
Svenska vindbolaget har för avsikt att uppföra i området, som också
gränsar till Lursjöns skyddsområde.
– Vi kommer att göra allt vi kan för att få stopp på projektet vid det
samrådsmöte som skall äga rum på onsdag i Ballingslöv. Där kommer
företrädare för vindkraftbolaget att vara på plats och vi förutsätter också att
det kommer ansvarigt folk från kommunledningen, säger Arne Brännmark,
en av initiativtagarna till det förberedande möte som hölls annandag påsk i
Farstorps församlingshem.
–Vi kan ju bara hoppas att kommunen säger nej för då blir det inget.

Donald Folkesson föredrog det snabbt uppkomna ärendet
och man konstaterade också att många boende i det aktuella
området inte fått den information som vindbolaget skickat
ut. Man menade att siffror när det gäller störningar i form
av buller och även hälsorisker inte stämmer med bolagets
beräkningar.
– Det här är en process i åtta steg och det gäller att vara med
från början för att kunna påverka. Och vi kommer vid mötet i Ballingslöv
att framhålla de uppgifter som enligt våra beräkningar inte håller. Det man
gör vid byggandet av en vindkraftspark i den här storleken är att man
exploaterar bort tystnaden. Och vindkraftverken kommer att synas lång
väg, påtalade Folkesson. Bertil Persson som också går i spetsen för
motståndet konstaterade att inom en radie av en kilometer hör man
vindkraftverken varje dag när de är igång.
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Det handlar om fyra markägare som skall hysa vindkraftverken på sina
ägor.
– Men kan man inte prata med markägarna så att de inte ställer upp på
detta, var det en dam som undrade.
– Det är pengarna. Det kan ju handla om cirka 150 000 kronor i arrende
för ett vindkraftverk, påtalade Donald Folkesson.
Oron är alltså stor vad som ska hända med byarna i området om man får en
vinkraftpark inpå knutarna och inte minst närheten till Lursjön och den
turistverksamhet som bedrivs där.
Det område som Svenska vindbolaget pekat ut mellan Ballingslöv och
Ubbarp tillhör inte de områden som Hässleholms kommun prioriterat som
lämpliga för vindkraft. Och en vindkraftpark i det här området var
överraskande.
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