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Förtroendevalda i Gislaveds och Hylte kommuner
Angående vindkraftsärende Vimmelstorp
Föreningen God Livsmiljö Hylte har till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland,
inlämnat bifogad skrivelse;
Diarienr 551-15501-19
Yttrande över ansökan miljötillstånd för vindkraftsprojekt Vimmelstorp, Gislaveds kommun.
Föreningen kan konstatera att beslutsunderlaget är ett klassiskt exempel och kopia av de
undermåliga och vilseledande beslutsunderlag som används i den internationella landgrabbingen av
svenska kulturbygder och miljö.
På bekostnad av lokalbefolkningens hälsa och livsmiljö.
Erfarenheterna från Grimsås-projektet är skrämmande och detta felbeslut får inte upprepas.
Beräkningsmodeller och gränsvärden för buller är medvetet felaktiga. WHO har underkänt
tillämpning av dBA, då det är ett filtrerat värde som inte redovisar de kraftiga lågfrekventa ljuden.
Än värre är den totala förnekelsen av infraljud, markvibrationer, AM-ljud och markvibrationer, som
får fatala effekter på folkhälsan, barnens uppväxt och utveckling, lokalklimatet, ekosystemen och
den biologiska mångfalden som drabbar skogsägare långt utanför anläggningen.
Markupplåtarna var som vanligt inte informerade om dessa risker vid långtidsexponering. I
synnerhet inte om infraljud och turbulens, som också berör stora områden i båda kommunerna och
når flera större centralorter.
Vetenskapliga fakta visar nu att vindkraft inte är en, varken hållbar eller klimatvänlig energiform,
utan tvärtom har destruktiv inverkan på människor och miljö.
Den tekniska utvecklingen mot 3-5 gånger större verk, har också gjort denna park ekonomiskt
irrelevant. Det hörs redan röster för att begränsa vindkraften till ett fåtal men större anläggningar för
att begränsa skadorna där den drabbade befolkningen erbjuds ersättning för att flytta.
Vindkraften bär inte sina kostnader för destruktiv påverkan av hälsa, miljö, klimat, ekosystem och
skogsnäringen eller de extrema kraftnätsutbyggnaderna och kostnader för energilagring och backup
vid ökad sannolikhet för effektbrist.
Föreningen God Livsmiljö Hylte har därför i samverkan med riksföreningen Föreningen Svenskt
Landskapsskydd, vänt sig till samtliga landets riksdagsledamöter och regering med hemställan om
att först tillsätta en parlamentarisk delegation, som genomför riskanalys av vindkraftens sanna
miljö- och ekonomiska effekter i enlighet med
 Kap 6 MB, avseende strategiska dokument
 Kap 2, 2-31 MB, avseende kunskapskrav och försiktighet
 2 § punkt 2 och 4 i den nya Klimatlagen, avseende kriteriet för ”vetenskaplig grund och
baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden”.
Vi har tid. Vi har ett överskott på 25,8 TWh.
God Livsmiljö Hylte hemställer därför att kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun
 avslår ansökan om tillstånd för industriell vindkraftsindustri, projekt Vimmelstorp i
gränsområdet Gislaved-Hylte
och att förtroendevalda i båda kommunerna genom sina politiska partier
 stödjer våra krav till riksdag och regering om att tillsätta en parlamentarisk delegation, som
med stöd av oberoende vetenskapsmän genomför riskanalys av vindkraftens hälso- och
miljöeffekter i enlighet med ovan angiven lagstiftning.

Ove Björklund
God Livsmiljö Hylte
https://vindkraft-hylte.info/
Tyska källor
Det tyska företaget är väl medvetet om verkens hälso- och miljörisker.
Dessa hot har löpande i decennier, beskrivits av den tyska riksorganisationen Windwahn
(Vindvansinnet) på webb-sidan
https://www.windwahn.com/category/windwahn-de/
Nedanstående Youtube-länk beskriver de allvarliga konsekvenser som drabbat många tyskar.
https://www.spiegel.de/video/krank-durch-infraschall-der-kampf-gegen-windkraftanlagen-video1583702.html
Att infraljud är ett stort globalt, europeiskt och svenskt problem visas på denna länk
https://www.windwahn.com/2018/09/28/unerkannt-umweltkrank-krank-durch-infraschall/
Där Petra Biedermann, en av många som påverkats av dessa brummande ljud i Schweiz, redovisar
effekterna och sambanden ljud – stress - symptom.
https://infraschallglobal.ch/
Hoten är uppenbara och måste bemötas kraftfullt genom avvisande beslut..
På denna hemsida diskuteras även risker med kolfiberarmering, som påminner om ”Asbetsrisker”
och som inte berörts i beslutsunderlaget.

