
  

Karta upprättad av Eolus Vind AB 2006



  

A = Barbro 1019 m

B = Rösbacka 1:5 1299 m

C = Cecilia & Daniel 1095 m

D = Sannum 3:14   764 m

E = Levi & Lillemor    911 m

F = Anita & Christer  1122 m

G = Carin & Mikael  1063 m

H = Bruno & Ing-Marie   926 m



  

Från: Per Ek [mailto:per.ek@eolusvind.com]  
Skickat: den 8 maj 2006 09:49 
Till: 'Bruno Nordenborg' 
Ämne: SV:  
 
Hej Bruno, 
Det var ett gediget arbete du/ni lagt ner för att stoppa bygget av ett vindkraftverk. Men detta medförde ingen skillnad eftersom 
jag i fredags skickade brev till Miljö & Byggnadsnämnden i Ale kommun och drog tillbaka vår bygglovsansökan gällande 
vindkraftverk på del av fastigheten Starrkärrs-Hult 1:11. 
 
Jag beklagar att ni känner er hotade med ett vindkraftverk inom synhåll från er fastighet. Anledningen till vårt beslut är inte att 
vi är rädda att förlora ärendet i en prövning utan att vi inte vill störa er när ni är så många som kommer att ha ont av en 
energikälla som producerar ”ren” energi. 
 
Jag hoppas ni får en trevlig och rofylld sommar! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Per Ek 
Eolus Vind AB 

Så var inställningen 2006. Nu finns planer på att bygga fler och högre 
vindkraftverk. 
Behöver vi vara fler som känner oss hotade och har ont av den ”rena” energikällan 
år 2011?



  

Denna karta visar på vems 
mark och inom vilket område 
eventuella vindkraftverk 
kommer att placeras 



  

Markägarens avstånd från bostaden till vindkraftverket är 2,5 km

    Vi anser att avståndet 2,5 km sammanfaller med ett rimligt svängrum för olika former av rekreation 



  
Djupevik 1:15
Djupevik 1:17

Djupevik 1:19
Djupevik 1:8

Fjärhult 1:3, 1:6 
Fjärhult 1:4Älmhult 1:7

Älmhult 3:1, 1:9, 1:10

Rished 11:1 & 3:27 & 3:28 & 3:31 & 4:13 & 4:6, Sannum ca 30     och 3      hushåll, Grunne 1       , Starrkärrs-Hult 1:11

Denna karta 
uppdateras kontinuerligt
och beskriver geografiskt
hur intresset för vindkraft är i 
närområdet per hushåll.

De röda bulorna är EMOT
De gula bulorna är NEUTRALA
De gröna bulorna är FÖR

De gröna stjärnorna är 
placerade där två möjliga 
vindkraftverk kan hamna.
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