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Yttrande angående förslag till tematiskt tillägg om vindkraft i Lekeberg kommun

Kilsbergen utgör en stor och attraktiv del av Lekebergs kommun. Planema på att bygga en
vindkraftpark med upp till 20 stycken höga verk i s0dra Kilsbergen upprör många, då man tror att
vindkraftsparken kommer att dominera natur- och landskapsbilden i detta så ostörda område och en
het debatt har uppstått.

Vindkraft i södra Kilsbergen har nu diskuterats i 1% är utan att något närmande skett mellan parterna.
Varför är det så? Är orsaken år att vi diskuterar olika saker och att vi därför pratar förbi varandra? I
nuläget finns alltså en uttalad polarisering och en brist på förståelse för motparten. En klassisk konflikt.
Vem har rått? Båda parter har rätt ur sitt perspektiv. Hur löser man då en konflikt framgångsrikt? Jo,
man hittar en vinna-vinna situation. An så länge har vi inte lyckats med något nårmande och vi menar
att kommunen inte heller seriöst har försöktl Stormöten dår man ställer sig upp och framför sina
åsikter kan fungera som en ventil för den enskilde och ger upplysning om vilka åsikter olika parter har.
Att hitta vinna-vinna situationen kräver andra forum. Då behöver man dialog i mindre grupper. Dialog
mellan de grupperingar som finns:

r Alliansen som vill bidra tillgrön energiförsörjningr Föreningen Kilsbergskanten som vill utveckla Kilsbergskanten. Rädda Lekeberg och Naturskyddsföreningen m.fl. som villskydda Kilsbergen.r Markågare som vill ha en stabil inkomst och bra väg tillsin skogr Markägare och småföretagare som villsatsa på besoksnaring

Går det att hitta en lösning som förenar dessa intressen? JAI Vi i Föreningen Kilsbergskanten år
övertygade om att det går och blir mycket bättre än att få ett resultat med ett stort antalförlorare.

Beträffande det tematiska tillågget så menar vi att mer utförliga - både positiva och negativa -
samlade konsekvenser av såväl planförslag som restriktivt förslag borde beskrivas mer utförligt.
Planförslaget förordas i det tematiska tillägget därför att det bidrar mest till energiförsörjningen och då
accepterar man en måttlig påverkan av friluftsliv och miljö. Konsekvenserna för nuvarande och
blivande företagare iområdet belyses t.ex. inte alls.

Många har engagerat sig oerhört mycket i frågan om vindkraft i Kilsbergen. Konflikten handlar inte om
vindkraft utan om en etablering skall ske i södra Kilsbergen. Mycket kunskap finns bland dessa
engagerade människor. Ta med detta engagemang i processen. Låt det tematiska tillägget växa fram
som ett resultat av ett brett samarbete där folk och politiker processar tillsammans.

Fram till nu har processen uppfattats som envågskommunikation: Kommunen visar sitt förslag och
lyssnar på åsikter som dokumenteras men synpunkterna medför ingen ändring i förslaget.
Vad är målet rned pröcessen? Förhoppningsvis att ta tillvara allas behov och åsikter för att uppnå
bästa resultat!

dår nya och gamla tankar möts

Med vänlig hålsning


