
Landsbygdsförrädaren: staten och
kapitalet våldtar landsbygden med
Centerpartiets benägna bistånd
Förra veckan rapporterade vi att landsbygdsförrädaren och miljardförskingraren
Maud Olofsson sitter  i  vindkraftsbolaget  Arise  styrelse.  Samtidigt  skall  Arise
bygga vindkraftpark på Ranasjöhöjden i västra Sollefteå och drabbade invånare
skickar brev till Olofsson, där de vädjar till henne att avstyra projektet.

Det är en helt vämjelig situation, där aktiva centerpolitiker i länet låtsas som
ingenting. Sollefteås unge centerpartistiske kommunalråd Johan Andersson har
visserligen bidragit till att stoppa en del vindkraft, om vi inte minns fel. Men
Ranasjöhöjden blev tillståndsgivet i januari 2018 – före valet det året, då C, V och
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Västra Initiativet  (lokalt  parti  i  Sollefteå)  gick samman och genom en Gud i
behaglig gärning, vräkte S från kommunhuset.

Det var inte Arise som ansökte om tillstånd hos Miljöprövningsdelegationen att
anlägga vindkraftpark på Ranasjöhöjden. Nej, Arise köpte projektet av en annan
aktör: vindkraftbaronen Hans-Erik Flodin.

Flodin är ökänd hos vindkraftsmotståndare i Sollefteå. Finge han bestämma skulle



hela landskapet bebyggas med snurror. Själv bor han och har kontor i Älandsbro.
Även han är en landsbygdsförrädare med kustnära boende, om än en mindre fisk
än marulken Maud Olofsson.

Ranasjöhöjden  verkar  ha  figurerat  i  två  av  Flodins  bolag.  Detta  då  det  i
Länsstyrelsens/Miljöprövningsdelegationens rullar, är registrerat att Krange Vind
AB,är tillståndsinnehavare för Ranasjöhöjden. Och visst har Arise köpt Krange
Vind AB:

Obehagligt nog har Flodin en bakgrund i Svenska Naturskyddsföreningen:

”Hans-Erik Flodin har i egna bolag, med bas i Västernorrland, varit en pionjär
inom  vindkraftsområdet.  Det  är  unikt  i  en  bransch  där  nästan  alla  projekt
genomförs i  regi av väldigt stora bolag. Hans-Erik som tidigt engagerat sig i
energi,  miljö  och  klimatfrågor  var  redan  på  80-talet  aktiv  i  Svenska
Naturskyddsföreningen.  Efter  detta  hade  han  en  period  som  politiker  med
miljöfrågorna som största drivkraft. Han har jobbat med vindkraft i 28 år och
reste det första vindkraftverket redan 1995.”

(Länk)

Vilket parti han var engagerad i? Miljöpartiet.

http://vindkraftcentrum.se/index.php/arkiv/490-nordanvind-ab-tecknar-optionsavtal-med-arise-ab-om-vindkraftparkerna-ranasjoehoejden-och-salsjoehoejden-2


Flodin kallas ”Vindhussen” och skrävlar om sin landskapsförstörelse:

Men vilka står bakom Arise? Vilkas ärenden springer Maud Olofsson? Det har vi

https://sverigesradio.se/artikel/7318647


tagit reda på.

Ovan bild är taget från Arise bolagsstämmoprotokoll från maj månad i år. De fyra
största aktieägarna är (i storleksordning):

CA Plusinvest AB

Briban Invest AB

Tredje AP-fonden

Johan Claesson

Vi börjar med Johan Claesson. Han äger enligt protokollet 6%, men han står även



bakom CA Plusinvest AB som äger 12,9%. Det verkar stämma med denna artikel
från 2018:

Över till Briban Invest AB. Det synes vara ett familjekontrollerat investmentbolag,
där styrelseordföranden heter Jan Barchan och är skriven i Malmö. Han har 30
bolagsengagemang, bl.a. i Studsvik AB. I en artikel i tidningen Affärsvärlden från
2016, presenteras Jan Barchan som del av ”börsens doldiselit”:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/arise-storagaren-johan-claesson-gar-over-20


Så har vi då ägaren Tredje AP-fonden. Det är en del av folkets pensionskapital. De
människor som nu protesterar mot byggandet av vindkraftparken, är alltså med
och bygger den. Åtminstone i finansiell mening.

Staten  och  kapitalet  tillsammans,  sålunda.  Samt  Maud  Olofsson,  med  sitt
affärsosinne.


