
Unander vill ta tillvara skogsägarnas intresse och rätt att tjäna pengar på sin skog. Att 
det går ut över många fler skogs- och fastighetsägare som kommer att göra stora 
förluster är han inte intresserad av att prata om. Vi undrar vad man ska göra för att bli 
en av de som gynnas av kommunens ledning?

Vi har företagare som hyr ut sina stugor i vildmarken, som säljer tystnad och lugn till 
turister från andra länder – vem tar tillvara deras intressen? 
Man kunde tro att även dessa är värdefulla för Malung-Sälens Kommun som vill vara 
en attraktiv turistkommun.
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Även wpd vill mörka och ha hemligheter:  wpd har beställt en arkeologisk 
undersökning som de kommer att använda i sin ansökan. De har dock hemligstämplat 
rapporten! Länsstyrelsen har fått veta att 20 nya fornminneskokaler påträffats men 
får inte veta mer eftersom wpd lagt locket på.

Så intresserade är de av en transparent process. Man kan undra varför de inte vill 
offentliggöra den.
Som Länsstyrelsen så riktigt påpekar är ansvaret för kulturmiljön delad av oss alla.
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För att sammanfatta: vi är väldigt oroliga över många saker:
• Det som inte kontrollerats / undersökts i fråga om kostnader, ansvar, framtida saker 
som kan hända – och som händer på andra håll i Sverige.
• Politiker ber oss på fb att berätta om kostnader och underlag vi hittat - var ligger de 
styrandes egna intresse att veta vad detta innebär?
• Att Unander & Co tror att parken ska generera många arbetstillfällen – till och med 
wpd har erkänt att det är utländska specialister som ska bygga parken.
• Att de inte gjort någon konsekvensundersökning av vad Malung och kommunens 
företagare kommer att tappa och gå miste om – redan i sommar vet vi att många inte 
kommer att renovera / satsa på sina stugor som de hade planerat.
• Och: om 20 år… vad händer då? Tror verkligen kommunen på allt som wpd säger 
trots att deras handlingar säger något annat?
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Vad vill ni se uppe på Ripfjället och flera mil bort? Stilla, tyst natur eller bullrig vindkraft?     TA DITT ANSVAR – RÖSTA 17 MAJ!

Vad vill ni se uppe på Ripfjället och flera mil bort? Stilla, Tyst natur eller bullrig 
vindkraft? 
Alla måste rösta 17 maj!
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Skriv till Länsstyrelsen!
Ställ frågor och be om svar.

Vi tror att det kan göra skillnad om vi visar att vi är engagerade ute i byarna, det blir 
inte lika lätt att köra över oss om vi är uppmärksamma och inte går med på vad som 
helst.
Så skriv till Länsstyrelsen och ställ frågor som har med vindkraftparken på Ripfjället 
att göra. 
Det kan handla om allt ifrån processen – hur detta har hanterats – till varför ett fåtal 
markägare ska gynnas när många fler förlorar på affären eller oro man känner för 
buller, fågel- eller djurliv.
Ni som skriver – berätta det för oss i föreningen, vi kan använda det som ett tecken 
på engagemang. 
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Ripfjället

RÄDDA RIPFJÄLLET, TACK!

Tack för att ni kom, nu blir det diskussion! (och fika?)
Vi vill gärna ha hjälp att sprida detta. 
Se till att komma på fler möten och bjud med er vänner och bekanta.
Diskutera med alla ni möter. Se till att de ni känner blir informerade. Glöm inte gamla 
och unga, även om man inte har rösträtt kan man påverka!

Vem som helst kan hålla den här presentationen, den är gjord med manus så man kan 
läsa innantill om man vill.
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Vad är korruption
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