Räkning

Holmöns byamän och samfällighetsförening
Kassör Olle Nygren

Merkostnader för mobiltelefonsamtal under den tid från byastämman beslutade om att utse
undertecknad som samordnare vid förhandlingar med Slitevind för vindkraftskontrakt som
beslutades vid stämma 2 ggr, som jag vid sista stämman i fd kommunal salen i dåvarande
Holmöns skola, gick ut med min fråga om det var allas mening att arrendekontrakt skulle
upprättas m ed Slitevind och att undertecknad utsågs som förhandlare. Svaret blev ja vid
båda stämmorna och ingen meddelade någon avvikande uppfattning. Senare insåg jag
omfattningen av detta och att det ej det var lämpligt bedriva detta, som ensamvarg när strax
efter dessa beslut fanns två vindkraftaktörer, därför samlade jag en grupp markägare
(markägargrupp) för samråd etc. De ingående var från början var Olle N, Inge H, Valter H,
Göran W, Bengt K och undertecknad. Göran W ersattes senare av speciella skäl av Lars J. Jag
meddelade vid två tillfällen Lars J om att jag önskade kompensation för kostsamma
telefonsamtal, som han borde komma ihåg om minnet finns kvar. Jag fortsatte senare som
sammankallade därefter intill Slitevind drog sig ur och Tommy Norgren övertog
vindkraftsarrendet av Slitevind vilket bekräftades vid ett informationsmöte vid Rex
restaurang där Kroon från Slitevind och Tommy N var närvarande, som de flesta borde
komma ihåg, samt ett stort antal intresserade markägare slutit upp.
När mitt intresse avtog, när projektören inte levererade önskat resultat trots vi från
markägargruppen bistått projektet med allt vårt kunnande, lojalitet och engagemang för
samfällighetens beslut, dess medlemmar. Min totala arbetsåtgång ledde ingenstans, eller till
nya delutredningar som förstärktes när Slitevind lämnade över vindkraftsprojektet till
Tommy N, då jag inte hade tilltro längre för hans projekteringsarbete, vilket jag meddelade
honom skriftligen samtidigt till samfälligheten inför förra sommarens årsmöte, som gett mig.
Eter beslut vid stämman kändes lättnad och över att mitt uppdrag upphörde.
Från början av mitt uppdrag förekom inga speciellt förmånliga taxor för mobilsamtal, sms,
meddelanden så kostnader drog i väg lång mer än det jag nu begär. Jag meddelade
ordförande i samfälligheten Lars Janzen ett par gånger om mitt önskemål att erhålla
ersättning för höga telefonkostnader, som han med minne i behåll måste komma ihåg.
Samman taget önskar jag 1. 500 kronor för ökade telefonkostnader under ovanstående tid.
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