
Välkomna!

Ripfjället

Välkomna hit!
För er som inte känner mig; jag heter xx. 

Vi som håller i de här mötena är föreningen Nej till Vindkraft på Ripfjället som är en 
förening med bara ett intresse; att stoppa den planerade vindkraftparken på 
Ripfjället. 

Vi är många och välorganiserade. Vi har med oss experter på många områden, både 
härifrån och från andra delar av Sverige. 

Ni har fått höra hur positivt det är med denna vindpark, men det finns alltid två sidor 
av myntet och jag ska berätta för er om den andra sidan. Och framför allt kommer ni 
att få veta hur många frågor det finns som vi inte har fått svar på, frågor som kommer 
att beröra er var och en som sitter här på olika sätt. 
Men det viktigaste syfte vi har ikväll är att få fler så engagerade att de röstar. ALLA 
borde förstå hur viktigt det är att rösta den 17 maj.

Det här är vad jag ska presentera under den närmaste timmen:
• Det vi har, våra naturresurser
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• Det vi kommer att få med denna vindkraftspark
• Vad vi riskerar, hur ser ekonomin ut och vad händer om 20 år?
• Processen – vad som hänt hittills och vem vi kan lita på

Vi har blivit beskyllda för att fara med osanning och hitta på våra egna sanningar, så 
därför kommer jag enbart att prata om sådant som är ren fakta i den här 
presentationen. 
Jag kommer att berätta varifrån vi fått alla uppgifter och vem som står bakom dem. 
Och vi behöver inte hitta på, sanningen är tillräckligt avskräckande!

Vi har väldigt många frågor och ni har troligen ännu fler, jag hoppas att ni efter det 
här mötet ska tänka efter vad ni vill och hur ni vill ha er framtid här i kommunen. För 
vi tillsammans kan göra skillnad! Vi måste få hela kommunen att resa sig upp och gå 
till rösturnorna den 17 maj. Ni måste inte hålla med mig när ni går härifrån, men 
oavsett vad ni tycker i frågan: gå och rösta!
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