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Motion

Revidering av kommunens vindbruksplan
Att klimatet är avgörande för vårt framtida liv på jorden är de flesta överens om. Att naturen och
samspelet mellan människor och djur är en del av vår existens likaså.
För att kunna klara den enorma befolkningsökning vi ser i världen pressas livsbetingelserna allt
hårdare. År 1900 var vi ca 1,65 miljarder invånare på klotet. 1950 ca 2,5 miljarder och år 2000 ca 6
miljarder. Nu, 20 år senare, är vi drygt 8 miljarder! Detta kombinerat med allt högre levnadsstandard
och ökad konsumtion gör att framtiden ser mörk ut.
Oavsett vad vi gör i vårt land med en ynka promille av världens befolkning förändrar vi bara ytterst
marginellt det som sker med klimatet. Trots detta får vi inte ge upp och släppa frågan, då vi kan
inspirera andra och bidra med utveckling av klimateffektivare lösningar för framtiden i resten av
världen såväl som för oss själva.
Alingsås har en gammal vindbruksplan som inte är i samklang med den politiska viljan. Den utpekar
våra viktiga naturområden som lämpliga för industrialisering vilken den globala vindindustrin
utnyttjar för sin hänsynslösa expansion. En penningdrivande affärsmodell som förstör biotoper och
naturvärden, skapar buller samt slaktar skyddsvärda fladdermöss och rovfåglar. Rödeneplatåns
skövling och utbyggnad har öppnat mångas ögon. Planerad vindbruksindustrialisering i Risveden har
gjort vindbruksplanen alltmer aktuell för översyn.
Vi Sverigedemokrater är en tydlig röst för vår ömtåliga natur, våra invånares oro och vår framtids
beskyddare. Vi ser stora problem med en förlegad vindbruksplan och yrkar därför:

Att kommunens vindbruksplan revideras.
Vår uppfattning är att den energistrategi (om man nu kan kalla den det) som finns för landet, inte
säkerställer energibehoven på ett hållbart sätt. Att lägga så stor tilltro till sol och vind utan hänsyn till
faktiska problem med väderberoende system har gjort att elpriset skenat. Att vi dessutom har höga
skatter på den producerade energin sätter våra invånare i ett läge där man inte längre har råd att
värma sina bostäder och riskerar en ekonomisk kollaps hos många. Klimatsmarta kärnkraftverk läggs
ner och vattenkraften hotas i ett läge när allt fler använder alltmer elektricitet. Vi är mitt i ett
fordonsbyte från fossilt bränsle till batteridrift som kräver fungerande, och ekonomiskt försvarbar,
elkraft. Dagens oljekraftverk och kolkraft jämte naturgas från Ryssland bidrar till klimatförstöringen.
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