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Vindkraftspark väcker 
starka protester  
 

 
Imre Marton och Olof Stigh vill stoppa den planerade vindkraftsparken i Lövsjöområdet. ”Man måste 

acceptera vindkraft, men miljö är inte enbart grön el” säger Imre Marton. 

Planer på en vindkraftspark i Lövsjöområdet väcker starka protester. Ett unikt vildmarksområde 
kommer att förstöras, anser de boende. 

Företaget Gothia vind vill bygga sju vindkraftverk i området vid Alefjäll 
i nordvästra delen av Lerum. Olof Stigh och Imre Marton, som båda 
har hus i närheten, är kritiska till projektet. 

– Lerum vill vara en miljöledande kommun, men det här är inget 
miljötänk. Man sabbar ett område som är ekologiskt känsligt, säger 
Olof Stigh, som bor året runt i Gräskärr. 

– Vi vet till exempel att det finns skyddade arter som storlom och 
fiskgjuse här, fortsätter Imre Marton. 

De är båda medlemmar i Alefjälls naturskyddsförening och grannarna 
betonar också att länsstyrelsen klassat marken som ett som ett så 

Fakta: Tillståndsprövning 
Kommunen ska lämna sitt 
yttrande till länsstyrelsen 
senast 21 maj.  
I slutändan är det 
länsstyrelsen som ger 
tillstånd. 
I länsstyrelsens prövning 
vägs flera faktorer in, 
exempelvis påverkan på 
växt- och djurliv och skydd 
av kultur- och naturmiljöer. 
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kallat tyst område. De säger också att Lövsjöområdet är välbesökt, inte minst av besökare från 
Göteborg. 

– Många använder det här som andningshål, man kommer hit och promenerar, plockar svamp eller 
fiskar, säger Imre Marton. 

Lerums kommunstyrelse har ännu inte sagt ja till planerna, men i kommunens vindbruksplan pekas 
området ut som lämpligt för vindkraftsetablering. 

– Varför väljer man ett sådant här område? Det verkar som om politikerna bestämt vindbruksplanen 
utan att de ens varit här. I Lerums kommun finns ofantligt många andra platser, exempelvis längs E20, 
säger Imre Marton. 

Han och Olof Stigh har de senaste månaderna arbetat aktivt för att få Lerums politiker att tänka om. De 
har genomfört egna ljudmätningar och nyligen lämnades cirka 800 namnunderskrifter till 
kommunalrådet Henrik Ripa (M). De har även bjudit in representanter från alla politiska partier och 
planerar en gemensam träff. 

– Vi vill visa hur det ser ut och vad som går förlorat om man tillåter vindkraft här, säger Imre Marton. 

Enligt Henrik Ripa kommer det att göras en närmare bedömning innan kommunstyrelsen fattar beslut. 

– Vi får lyssna på synpunkterna. Men eftersom området är med i vindbruksplanen är sannolikheten att vi 
säger ja ganska stor. 

Varför anser ni att det här området är lämpligt?  

– Vi har sparat ett stort område i norr och vi var eniga i den här bedömningen. Det finns nog inte ett 
enda ställe där man föreslår vindkraft och det inte blir klagomål från grannar. 

Henrik Ripa påpekar också att det är svårt att etablera vindkraft längs E20 eftersom det är en 
inflygningspassage till Landvetter flygplats. 
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