
Visste du det här om Vindkraften?

Smedjebacken vill tillåta vindkraftindustrier
på �era ställen i utkanterna av kommunen.
DU kommer kanske inte få en industri nära dig.
men det �nns en hel del saker du behöver veta!

Vi �nns på facebook
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* Bli medlem genom att Swisha 200:- till 123 401 12 50 

* Nej till vindkraft i Smedjebacken är en förening som jobbar med information
   om vindkraft och dess skadeverkninger. 

30 m höga träd

70-80 m långt 

Varför vill man ha vindkraft? 
Vindkraft är inte miljövänligt! Under sin tillverkning
och montering så sker  enorma mängder utsläpp.
När de tjänat ut (på mycket kortare tid än man sagt)
så kommer stora delar att vara icke återvinnings-
bart med mindre än att ytterliga miljöskadliga
processer används. Bladen grävs ner....

Det är INGEN BILLIG energikälla!
Dess opålitlighet och oplanerbarhet ( energi
bara då det blåser!) sliter hårt på elsystemet.
Det �nns dolda kostnader ( nätanslutning,
backupkraft, dålig stabilitet mm) man inte tar
med i kalkylen! Satsar vi vidare på vk- då har
Sverige ingen stabil elförsörjning kvar utan vi
kommer tvingas leva med planerade avbrott.

Det vilda livet störs kraftigt av vindkraft.
Fåglar, �addermöss och insekter dödas,
vattendrag skadas och andra djur stressas. 
Av SLUs 800 GPS utrustade älgar har de
väldigt få trä�ar där älgarna är nära något
vindkraftsområde. Är inte det ett tecken
på att de UNDVIKER vk områden?
Källa : SLU Wild Research

Det �nns inget som tyder på att vindkraftsetableringar
skapar några nya arbetstillfällen i den kommun den
byggs. Maskinerna tillverkas i Kina, Tyskland, Mexico
t ex och fraktas sedan till Sverige där utländska
montörer sätter upp dem. Markarbeten utförs av lokala
entrepenörer men det blir inga långtidsjobb efteråt,
liknande det som skett vid Målarberget,  Norberg.

Kommunen kommer inte tjäna något på
att tillåta vk! Smb kommer inte få billigare
el-den el som produceras kommer
redan vara såld till andra brukare troligen
utomlands! Det som kallas ”bygdepeng”
är en icketvingad (frivillig) allmosa som
delas ut för att få förstöra livsmiljöerna
för hundratals och  1000 tals- boende!

Vill vi verkligen o�ra vår natur, den frid vi har
här i byarna- våra fastighetsvärden! -för att
förse utlandet med el?

www.vindkraftsmedjebacken.se

Em
ail: info@

vindkraftsm
edjebacken

Norrbärke Kyrka 44 m

Ett vinbruksområde med 20 verk kräver motsvarande 96 fotbollsplaner 
för Vägar, upplagsplatser och monteringsytor.

Ett fundament är ca 20x20 m
och för att fylla det krävs det 
172 cementbilar!

Här vill man sätta vinkraft mitt i ett
erkänt MYCKET viktigt friuftsområde!

Dessa verk kommer att synas
i HELA barkendalen! De är högt
placerade och då de är ca 300 m 
höga så kommer deras skarpa
varningslysen synas överallt!

Även DU som inte bor nära ett tänkt Vindkraft
område kan hjälpa till att stoppa detta och rädda
Naturen och vildlivet i vår kommun! Vindkraften
är inte framtidens kraftkälla! Se hur det gått för
Tyskland till exempel- vi vill inte hamna där!

Malindsbo-Klotens
Naturskyddsområde
går heller inte fritt från detta!

Tvåvåningshus.

Fastighetsvärden påverkas negativt av vindkraften. Skulle Smb
tillåta vk på alla sina utpekade områden  skulle det se ut så här.
I detta fall berörs ca 5 000 bostäder i sju kommuner.
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Bli medlem! Scanna koden
för SWISH betalning


