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Vi har träffats för styrelsemöten vid fyra tillfällen under 2021 och utöver det ett årsmöte den
19 september. I dagsläget representerar föreningen ca 140 medlemmar.

Aktiviteter under hösten och vintern
Innan vår förening startade föregicks den av en mycket aktiv arbetsgrupp som jobbade i
samma syfte. Arbetsgruppen sammanställde under sensommaren och hösten en
faktasamling med länkar till artiklar och forskning, utgivet material och utredningar i
vindkraftsfrågan. Texten har utgjort en informationsgrund till oss i föreningen. När fyra av
arbetsgruppens medlemmar träffade de tre kommunalråden i Rådhuset den 17 augusti för
en dialog i frågan om vindkraft i kommunen överlämnades en tidig variant av
faktasamlingen. Faktasamlingen gick under benämningen Hjälpredan och har även delats ut
till de politiska partierna i kommunen vid de dialogmöten som vi fått till stånd.
Arbetsgruppen har fått till möten med Kd, SD, C, M och L. Vänsterpartiet och
Socialdemokraterna har trots upprepade kontakter inte velat ha en dialog med oss.
Miljöpartiet har vi tagit kontakt med men det har tyvärr inte resulterat i ett möte.
Naturvärdesinventering
och utbildning om signalarter under ledning av Sebastian Kirppu lördag den 25 september
samlade deltagare från fågelföreningar och botaniska föreningar samt övrigt intresserat folk
ur bygden. Våra lokala skogsguider med stor erfarenhet av djur och natur i området tog med
oss till skogsområden av intresse. En sammanfattning av dagen publicerades i Magazin24 på
webben.

Vedtrappmossa är en signalart för skyddsvärd skog. Tillsammans med orkidén Knärot, flera taggsvampar, lavar och spår av
insekter och fåglar kunde vi konstatera att området i fråga borde få stå orört för både avverkning och storskalig
energiproduktion.
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Namninsamling
som många personer aktivt bidrog till att göra lyckad överlämnades i två omgångar till våra
kommunalråd. Vid första tillfället den 8 november klockan 16 överlämnades 2 043 stycken
namnunderskrifter till Annika Duan (S), Andreas Trygg (V) och Ola Saw (M). De fick också
mottaga en uppdaterad version av vår Hjälpreda, R8.
Vid andra tillfället den 21 december 15:30 överlämnades ytterligare drygt 1 100
namnunderskrifter till Andreas Trygg och Ola Saw. Vid båda tillfällena slöt
kommunmedborgare ur alla åldersgrupper från olika delar av Köpings kommun upp på Stora
Torget. Vid båda tillfällena dokumenterades händelsen av lokal media.
Föra att göra omfånget på de hotande vindkraftverken konkret byggdes skalenliga modeller
med hus i lika skalenlig storlek som togs med vid senaste överlämningen av namn.

Skalenlig modell av vindkraftverk, boningshus och maskinhall, utanför Rådhuset

Som ett led i vår informationskampanj och i vår namninsamling har vi under åtta tillfällen
under hösten slagit upp ett mindre tält för att bjuda in till dialog och samtal rörande
vindkraft. Tillfällena har genererat många intressanta och lärorika samtal. Vi har stått utanför
BigInn i Köping och utanför Kafé Ritz i Kolsva.
Sociala medier och lokala mediekanaler
För att få igång en debatt i frågan om vindkraft i kommunen har vi varit aktiva i medier. På
Facebook ansvarar vi för sidan med namnet Storskalig vindkraft i Köpings kommun? med i
dagsläget ca 1700 medlemmar.
Genom reportage och insändare i Magazin24, Bärgslagsbladet, P4 Sveriges Radio
Västmanland och Västmanlands TV har vi försökt rikta rampljuset på frågan om storskalig
etablering inom kommunens gränser. Ett förklarande inslag om hur elkraft och eldistribution
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fungerar i Sverige sändes via Västmanlands TV under andra helgen i december. Våra lokala
förmågor och medlemmar i föreningen stod för el-fakta baserat på sin arbetslivserfarenhet.

Ett urval av debattinläggen i pappersformat och lokalpress

Flygblad
Agera nu! med kort information om vindkraft trycktes upp av ett lokalt tryckeri i Köping och
delades ut som samhällsinformation av PostNord. Vi är dock inte nöjda med PostNords
insats då vi upptäckte att flera postlådor ”missades”.

Informationsmöten
i föreningens namn och anda har hållits i Västra Skedvi bygdegård torsdag den 30
september, Sundänge bostadsrättsförening torsdag den 14 oktober, med Köpings lokala
naturskyddsförening tisdag den 16 november, HOF torsdag den 18 november. Vi har deltagit
vid Rotarys möte den 1 september och Lions i Kolsva den 23 september. Möte med
tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret genomfördes fredag den 3 december.
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Den 13 oktober deltog vi i föreningen i ett informationsmöte, en dialog gällande vindkraft i
Skinnskattebergs kommun i Aspebäckens aula.
Vi har deltagit i Eolus vinds samrådsmöte i Ramsbergs bygdegård, Lindesbergs kommun.
Samrådet handlade om en eventuell etablering av vindkraft vid Norrmogen.
I samband med OX2 samrådsmöte/reklamutställning i Kolsva bibliotek, onsdag och torsdag
den 1-2 december deltog en stor skara aktiva föreningsmedlemmar och andra berörda för
att bjuda på värme och information om hur vi kan kämpa för vår livsmiljö genom att tacka
nej till vindindustri i våra sammanhängande Bergslagsskogar runt Kolsva samhälle. Under
kvällen den 1 december tändes marschaller 300 meter längs Bergslagsvägen, från Kafé Ritz
till Kolsva bibliotek. Ljuskällorna fick symbolisera både fara enligt traditionella metoder att
varna för just fara och en konkret känsla av hur långt 300 meter är.

Skalenlig modell av 300 m vindkraftverk och boningshus, utanför Kolsva bibliotek

Deltagande vid Kommunfullmäktigemöten i Köping
Första gången, måndag den 25 oktober
i Ullviskolans aula, ställde tre av våra medlemmar
frågor under allmänhetens frågestund.
Andra gången, måndag den 29 november på Forumteatern, ställde tre av våra medlemmar frågor
under frågestunden.
Tredje gången, måndag den 20 december på Forumteatern, ställde två av våra medlemmar frågor
under allmänhetens frågestund.
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