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Dags att städa upp i
vindkraftsdiskussionen
Av Johan Hammarqvist 9 APRIL 23.00

B>För närvarande verkar det finnas få frågor som kan röra upp
känslorna i Göingebygden som vindkraften.

Informationsmöten, vare sig de är i Ballingslöv eller Färingtofta, tenderar
att urarta när uppretade vindkraftsmotståndare knappt ger de företag som
håller i informationen en chans att tala till punkt. Det är nästan som om
planer vars realiserande ligger långt in i framtiden skulle bli verklighet
imorgon.
Allt medan sanningen är att möten av detta slag är ett steg mycket tidigt i
processen. Därtill ska tilläggas att kommunerna numera har stora
möjligheter att stoppa vindkraftsetableringar.

Efter det senaste mötet i Ballingslöv som Norra Skåne skrev om den8/4
fullkomligt exploderade www.nsk.se med kommentarer. Och tyvärr var
debatten allt annat än saklig från vindkraftsmotståndarnas håll.
De som på webben tyckte att det varit en olustig stämning på mötet men
som i övrigt inte propagerade vare sig för eller emot vindkraften som sådan
målades ut som att de sprang vindkraftsbolagets ärenden. En oschysst
debatteknik som knappast främjar en sund och demokratisk diskussion
där alla parter får möjlighet att säga sitt.

Vindkraftsdiskussionen vare sig den är i Göingebygden eller annorstädes
på det sätt som motståndarna för den måste städas upp. Annars blir även
sakliga och korrekta uppfattningar och invändningar svåra att ta på allvar
och skilja från rena nonsens- och skrämselargument.

          Tipsa en vän

1 blogginlägg länkar till den här artikeln
Vindkraftsdebatten, saklig eller ej?
13 dagar sedan Moderat i Hässleholm

Kommentarer

Anonym 2010-04-15 18:55

Fick just veta att en granne kastat erbjudandet om att få köpa in sig i
vindkraftverken i papperskorgen så fort det bara gick.
Bolaget vill få folk att köpa in sig i kraftverken innan de är uppsatta. Hur kan man
göra det utan att ha detaljplan? Verkar också förmånligt med tanke på kommande
skadeståndsskyldigheter om det visar sig vara felberäkningar som ligger till grund.
Kännbart för Lursjön, Bubbarp och Ballingslöv.

själv smålänning 2010-04-15 16:09

Molnen står lika stilla som vanlig här på skogen. Lycka till med ett lönsamt
vindkraftverk. Men va vet ja vi ä ju nästan 1 km från det närmsta planerade. Men
de verka ju som vindkraftverken kan stå still å ändå va lönsamma. Undra va den
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småländske investeraren vi fick se på bild säger. Ps Endast ämnat till er som kan
ta lite sarkasm utan att flippa ur.
Jag kan ge en daglig analys härifrån till er som är intresserade, så vet ni vet hur
lönsamt det blir. En gratis analys så att säga.:)

fundersam 2010-04-15 15:39

Om vindkraftverken läggs på lämpliga ställen, varför fortsätter vindkraftsbolagen att
projektera där folk verkligen motsätter sig vindkraftverk? De kunde stoppas tidigare
så slapp folk bli så upprörda. De som inte bryr sig om miljön och om folk som bor i
skogsbygd är väl sådana som inte bryr sig om allemansrätten heller. Alla som
värnar om att få tillgång till mysiga skogspromenader, plocka svamp, njuta av
tysthet och fågelsång mm sätter sig säkerligen emot vindkraftverk nära byar och
boende.

Malin 2010-04-15 15:16

Endast ekonomiska infantiler kan tro på ett projekt med vindkraftverk i skogen.
Dessutom MÅSTE det tas hänsyn till omgivningen.Senast igår kväll hade vi en
uggla i trädet ca 5 meter från vårt fönster. Vi har sååå många djur och fågelsorter
här. Vi betalade dyrt för att leva såhär. Det är synd att inte djuren får vara med och
påverka. Men huvudsaken är väl att sådana som Stig får bestämma. Någon empati
mot vare sig djuren eller människans behov av att få vistas fritt lugnt nära naturen
finns ej.

Malin 2010-04-15 15:06

Stig! Om nu vindkraftverken placeras så bra, kan du då förklara för mig varför de
står stilla så ofta på dessa så bra placeringar. Och ännu mer intressant är svaret på
frågan varför en del plockas ner. Tar man så lättvindigt på ekonomin så ska man
inte ha tillgång till pengar överhuvudtaget. Och verkligen inga bidrag som
skattebetalarna får stå för.
Vindkraftsbolaget ville så klart låta oss köpa in oss i skiten. Sen är det bara för dem
att slippa konsevenserna själva och dra med pengarna.

Stig 2010-04-15 08:41

Allmänheten behöver inte oroa sig för att vindkraft byggs på fel ställe.
Till skillnad från en osaklig motståndsgrupp kommer projektören granska projektet
sakligt i detalj - är förutsättningarna de rätt så byggs projektet. När skall man sluta
med argumentet "gärna vindkraft men inte hos mig"? - vi lever i en föränderlig värld.
Hoppas det blåser riktigt bra, hoppas vinkraften byggs och det snabbt.

Anonym 2010-04-13 19:09

Håller fullständigt med Malin! Vad skall detta vara bra för? Att det skall vara
vindkraftverk på lämpliga ställen, det måste vara en uträkning annars och det tar
några år för att kolla att det skall vara lönt! Kusten är ett bra alternativ där det
strömmar med vind!

En som bryr sig!!!!! 2010-04-13 18:24

Att fördärva en by på detta sätt! Och att det inte ens kommer till nytta för byn! Stå
på er för detta är ju inte klokt!

Malin 2010-04-13 16:35

Oj jag såg inte att det var en moderat som skrivit vindkraftsdebatten. Moderaterna
skulle kanske gå in och styra upp centern och kristdemokraterna så att de endast
godkänner att vindkraftverken läggs på lämpliga ställen och med hänsyn till
omgivningen. Det verkar ju som att ni moderater har tillgång till fakta så därför
undrar man ju hur centern kan få fria tyglar och slippa hänsynstagarbiten. Om
Socialdemokraterna ska vara trovärdiga så får ni se till att miljöpartiet styrs rätt.

Malin 2010-04-13 16:22

Barnens skolmat är dålig, vindkraftverk ska få förstöra närboendes hälsa och fusk
med barnomsorgen där rektor Annika som fritt kan behandla 2 skolor olika och
därmed bryter mot kommunlag. Detta är bara några av de frågor som stått mig
närmast på sista tiden. Ingenting görs. Inga kommentarer från några politiker.
Politisk feghet eller ren slöhet som bottnar i att man kan sitta lungt utan att bli
berörd. Ingen kommer ändå åt mig så länge jag inte gör mitt jobb? VAR ÄR DE
SOM VÅGAR OCH VILL ?

Anonym igen 2010-04-13 15:57

Vindkraftsdebatten, saklig eller ej? Det var den faktan jag menade som bra
blogginlägg.
Denna information stämmer mer överens med den fakta jag fått mig till godo.
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23/4 Calles Idoltips

Observera att Hammarqvists inte tar upp någon reel fakta utan försöker dra
uppmärksamheten ifrån sakfrågan. Ett försök till att trycka ner människors åsikter
och starka reaktioner när de blir överrumplade av ekonomiska skojare tycker jag är
skamligt. Speciellt bör han ha mer fakta att komma med.

jan 2010-04-13 08:57

jag har varit på många samrådsmöten i västsverige. då jag fått intresse för att själv
placera 2-3verk på mina marker. MEN upptäckt hur expoatörena lägger upp felaktig
information. och ofta på möterna är dom berörda grannar till verk mer sakkunniga en
företagsrepresentanten. folk/närboende har befogad oro för verk som placeras för
nära.
själv blir det ingen verk då jag ej vill ej förstöra harmonin för mina grannar.
tycker en lag på 15ggr vinkraftshöjden skall gälla för närmaste granne och 30dBA

Niklas 2010-04-12 23:54

Detta är ett befängt inlägg av en person som inte var på plats. Från början vägrade
vindkraftsindustrin att ta in en kommentar på lika villkor som de själv hade. Därefter
vägrade de att svara på frågor rakt av men detta bemästrades så att det blev
diskussion efter varje fel som presenterades. I stort sett allt som framställdes var
felaktigt – inte en textrad i någon av bilderna hade korrekt innehåll. Det är en
medborgerlig rättighet att får yttra sig borde en redaktör begripa – annars byta yrke.

Anonym 2010-04-12 20:48

Tack för ett bra blogginlägg. Viktigt med fakta.

FLER NYHETER PÅ 

Astaire väckte dansintresset
DANSANT. Han vara bara några år gammal när Fred Astaire väckte hans dröm om
att få dansa. Det dröjde ända till gymnasiet innan den gick i uppfyllelse, men sedan
dess har Lars Eidevalls liv helt och hållet kretsat kring dansen.

IDOL 2010

Tusentals köade till Idol
MALMÖ. I dag klockan 10.00 börjar årets Idolaudition i Malmö.
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PUBLIKEN SVIKER MALMÖ FF

MFF raggar publik
med mängdrabatt
FOTBOLL. Tvåa i allsvenskan men publiken sviker ändå Malmö FF.

Trafikolycka på väg 21
HÄSSLEHOLM. En trafikolycka inträffade på väg 21 mellan Tyringe och
Hässleholm på lördagsmorgonen.- Det är snorhalt, säger driftsledaren på SOS
Alarm.

Bilar krockade i Hässleholm
HÄSSLEHOLM. En trafikolycka inträffade i Hässleholm på natten mot lördagen.
Räddningsstyrkor skickades ut efter att två personbilar kolliderat.

Razzia mot Bandidos
- sex män togs in
MALMÖ. Vapen och knark. Det beslagtog polisen när ett tillslag gjordes mot
Diablos MC på natten mot lördagen.

Drott hoppas
på ny
skrällseger
HALMSTAD. Efter segern i den första

semifinalen mot Ystad på bortaplan i onsdags, väntar en ny match under lördagen.
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23/4 Gåva räddar 60-åringar 22/4 Hemlösa för en skuld på 16 000

De representerar Skåne i
Cannes
FILMFESTIVAL. Ola Simonsson och Johannes Stjärne Nilsson långfilmsdebut
visas under Kritikerveckan vid filmestivalen i Cannes.

MFF Support granskar polisinsats
MALMÖ. Kritiska synpunkter på polisens agerande mot Malmö FF:s supportrar
efter veckans match mot HIF i Helsingborg gör att MFF Support nu sätter
händelsen under lupp.  1 kommentar

ETT FALL HAR VÄNTAT I ÅTTA ÅR

Målen hopar sig i Ystads tingsrätt
YSTAD. Tingsrätten i Ystad har de senaste åren fått betydligt mer att göra. Det
senaste kvartalet ökade antalet mål med 18 procent jämfört med förra året.

 1 kommentar

Hotade bränna ner Ilmar Reepalus hus
MALMÖ. "Avgår du inte ska jag bränna ner ditt jävla hus!" Hoten framfördes i ett
brev till kommunalrådet Ilmar Reepalu som reagerade med rädsla och stor oro. Nu
åtalas en 33-årig Malmöbo för olaga hot.

INSAMLING FÖR DE HEMLÖSA 60-ÅRINGARNA

Nu skramlar Staffanstorp
STAFFANSTORP. Många vill hjälpa de båda släktingarna utanför Staffanstorp som
riskerar bli av med sitt hus på grund av en mindre skatteskuld till staten.

Stopp för Saluhallens
om- och tillbyggnad
LUND. Utbyggnaden av Saluhallen i Lund skjuts
på framtiden. Serviceförvaltningen tvingas nu att
ta fram ett nytt förslag som bättre tillvaratar
byggnadens kulturhistoriska värden. – Om detta
stoppar hela projektet är det katastrof för oss,

säger Lena Brandsten, ordförande i Saluhallens handelsförening.
 2 kommentarer

Äldre pars framtid i
fokus
LUND. Vad händer ifall den ena parten i ett par
blir sjuk och behöver en plats på särskilt boende?
Kan kommunen erbjuda en lösning som innebär
ett fortsatt delat liv? Det vill vård- och
omsorgsnämnden ha svar på.
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Mer elitserie nästa säsong

Nervös väntan för Nene
DEBUTANT. Skriver om Malmö i fantasydebuten "Udda verkligenhet".

Profilrestauranger krävs på miljonbelopp
MALMÖ. Kommunen kräver flera miljoner från det företag som drivit Amiralen och
Moriskan i Folkets park.

EUROPATIPS OCH TOPPTIPS

Everton har bra form
SPEL. Everton började säsongen i Premier League dåligt, bara fyra vinster och
totalt 19 poäng efter 18 omgångar. Den prestationen ligger på en nivå när kontraktet
i Premier är i fara.

Chans att tjäna fina pengar
SPEL. En sanning är att Tottenham har haft grymt svårt borta mot Manchester
United. En annan är att nästan sju gånger pengarna på ett lag som besegrat både
Chelsea och Arsenal i de två senaste matcherna är alldeles för högt. När VM i
speedway drar igång spelas Nicki Pedersen medan IFK Göteborg vinner till ett mer
blygsamt odds mot Åtvidaberg.

Fick a-kassa + sjukpenning
SVEDALA. En Svedalakvinna har lämnat oriktiga uppgifter till a-kassan och kunnat
få ut ersättning både därifrån och från försäkringskassan.

Kommunen nekar betala skadestånd
OSBY. Husägare kräver nära tre miljoner kronor.  1 kommentar

Dags för Ystads IF att
släppa spärrarna
MALMÖ. På lördagseftermiddagen krävs mer
eller mindre seger mot Drott för att Ystads IF ska
ha en realistisk chans att nå SM-finalen i Malmö
arena.
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Hon är bra på Ekomat
KILLEBERG. Osby kommun antog 2009 flera miljömål och ett av dem går under
titeln giftfri miljö som handlar bland annat om att köpa in ekologisk mat till skolorna.
Killebergsskolan är en av kommunens skolor som redan uppnått kommunens mål
för 2011

Restaurang vägrade betala räkning på 72
000
SJÖBO. En restaurang i Sjöbo kommun beställde elarbeten för 72 000 kronor. Men
när räkningen kom vägrade ägaren betala.

Mat-matadorer firar 30 år som finsmakare
BARSEBÄCKSBY. Den 27 februari 1980 ställde sig ett tiotal matglada herrar i
Barsebäcks bygdegårds trånga och omoderna kök för att laga sin första
gemensamma trerättersmiddag.

Politifolk dræbt i bandeopgør i Mexico
CIUDAD JUAREZ. Syv mennesker, heriblandt seks politifolk, har mistet livet i et
skudopgør mellem kriminelle bandemedlemmer i Mexico.Seks politifolk er dræbt i et
narkorelateret bandeopgør i det nordlige Mexico. Også en civil person har mistet
livet, oplyser de mexicanske myndigheder.Opgøret fandt sted fredag i den
voldshærgede by Ciudad Juarez tæt på grænsen til USA.Byen er slagmark for
rivaliserende narkokarteller, der slås om lukrative smuglerruter i USA.
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