SKARPT LÄGE
För att styrelsen i Slitevind AB ska kunna ta investeringsbeslut angående mätmast och
fågelutredning krävs tillräckligt med underskrivna markägarkontrakt före 10 Januari för att
kunna säkerställa projektets genomförande, detta har vi inte idag.
Fågelutredningen kommer att pågå kontinuerligt under minst ett års tid, kostnaden för
denna är mycket stor. Vi vill framhäva att fågelutredningen är den viktigaste delen i
tillståndsansökan på Holmöarna, utan att förringa vikten av att alla andra utredningar också
måste göras grundligt.
För att hinna med de förberedelser som krävs för att kunna påbörja fågelutredningen till
våren måste nödvändiga markområden finnas tillgängliga före den 10 Januari.
Projektet riskerar annars att försenas med minst ett år, och eftersom vi inte vet när våra
ornitologer finns disponibla nästa gång så kan det bli ytterligare förseningar. Våra mycket
professionella ornitologer är nödvändiga för att säkerställa den kvalité på fågelutredningen
som myndigheterna tydligt avkrävt alla projektörer på Holmöarna.
Om projektet kan genomföras kan antalet verk komma att minskas till mellan 30-35 stycken,
det kommer dock att bli ungefär samma produktion som tidigare planerat eftersom effekten
på verken kommer att bli 2-3 megawatt. För frågor och mer utförlig information om
projektet kontakta Tommy Norgren .
Vi vädjar till alla markägare att skriva under avtalet ( helst före jul) för att vi ska kunna
realisera våra planer och hjälpa till att säkerställa öns framtid, detta skulle även ge oss en
anledning och en möjlighet att vara med och påverka andra faktorer såsom förbindelser med
fastlandet som kommer att vara viktigt för oss och öns befolkning i framtiden.
Vi hoppas kunna gå in i en affärsrelation i januari och presentera fågelutredningens
utseende och omfattning vid tre olika träffar med första mötet 31 januari och sista 1
februari för Holmöborna , Västerbottens ornitologiska förening och för tjänstemän/politiker
på kommun och länsstyrelse.
Slitevind ser fram emot att få träffa er alla den 31januari för lite festligheter i samband med
att kontrakten returneras och fågelutredningen redovisas.
Läs gärna vad kommunens vindkraftsplanerare uttalat sig om när det gäller vindkraften och
Holmön via länken nedan.
http://www.sr.se/vasterbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=3286214
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