
I Med och Motvind
Den 21:a april besökte Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg Stråtjära, 
inbjuden av Allis kommunbygderåd för att prata om vindkraftens vara 
och icke vara. Mötet handlade både om vindkraftsfrågor i allmänhet, om 
den ansökta havsbaserade parken utanför Söderhamnskusten och lite 
om parken Tönnånger (som ännu bara är på idéstadiet). Här är lite av det 
som presenterades på den träffen.

Om projektet I Med och Motvind
Vindkraften blir mer och mer aktuell för våra bygder i Hälsingland och Gästrikland. 
Därför driver Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg projektet “I Med och Motvind” för att 
kunna finnas på plats där vindkraftsetableringar diskuteras- utan att ta ställning för eller 
emot parkerna. Motstående intressen, miljö och klimatpåverkan, arbetstillfällen, uttag av 
naturresurser, olika åsikter och många olika aktörer gör det svårt för enskilda personer och 
föreningar att hänga med och ha delaktighet på riktigt. Till detta läggs att även beslutsfat-
tare och politiker ställs inför svåra avvägningar och påtryckningar, samtidigt som vindpro-
jektörer önskar mer lokalkännedom. 

Huvudmålet med projektet är att berörda bygder ska ha så mycket fakta och delaktighet 
som möjligt i det som berör närmiljön, men också att innevånarnas åsikter och upplevelser 
ska föras vidare. Den neutrala rollen betyder också att vi möter och bistår alltifrån motstån-
dare till de som gillar vindkraft- och såklart det stora flertalet som finns däremellan. Själva 
ställningstagandet lämnar vi över till de som är berörda.
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Tips till bygden

Projektet har några tips oavsett vilken park eller åsikt det handlar om.

• Tänk Unik bygd- Unik park. Titta på kombinationen av parken, platsen, bolaget, per-
sonerna, ersättningens utformning, bemötandet, den lokala opinionen, lokala utveck-
lingsmöjligheter mm och avgör om just den parken passar just där. Man FÅR säga ja 
till en park och nej till en annan. 

• Sträck på er! Den mark och det område som kanske glöms bort i vanliga fall är just nu i 
fokus för många- vad ska marken användas till och vad blir konsekvenserna för bygden, 
för kommunen, för landet och globalt? Oavsett ställningstagande är det läge att ut-
nyttja tillfället att synas och höras, tycka och tänka, förhandla och överväga, resonera 
och organisera. Ett unikt stycke mark ska handskas med på bästa sätt. 

• Lyssna och bli lyssnad på! Självklart ska bolag, beslutsfattare och andra myndigheter 
söka upp, berätta sakligt och lyssna med respekt på de som är berörda för att förtjäna 
förtroende. I bygderna finns mycket kunskap och kompetens, engagemang, åsikter och 
sakliga fakta utan personpåhopp som imponerar på fler och fler. 

• Bedöm människo -och miljöpåverkan. Börja med att gå till er själva med vad som 
är viktigt. Är fladdermössen viktiga för många eller vyn från ett utsiktstorn, är ett 
strandområde känt för tystnad eller badståhej? Var ärliga och konkreta, sök fakta som 
stöttar och berätta om just det ni vet, värderar och upplever. Se sedan om en eventuell 
parkansökan blir anpassad och acceptabel utifrån detta- eller inte.

En glad och inspirerande erfarenhet av projektet är att så många i bygderna uttrycker att 
miljö, natur och klimatfrågor är mycket viktiga för våra barns skull- både av de som är posi-
tiva och negativa till vindkraften.” säger Jenny Breslin som arbetar i projektet vid besöket i 
Stråtjära.

För dem som vill ha ett eget möte eller diskutera via telefon går det bra att kontakta  
X-ing och projektet via Jenny Breslin på 070 6006796 eller  
vindkraft.gavleborg@helasverige.se. 
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