Från: Lennart Holmlund <lennart.holmlund@umea.se>
Datum: 28 januari 2014 22:01
Ämne: SV: Naturvårdsverkets yttrande
Till: torbjörn eriksson <erikssontorbjorn4@gmail.com>
Kopia: Vanessa Fritzén <vanessa.fritzen@umea.se>

Du gör dig onödigt besvär i denna fråga genom att skicka en massa mail till mig om
vindkraftenetableringen på Holmön. Vi bereder detta i kommunen och kommer att yttra sig över
Slitevinds ansökan. Så fungerar det. Vi har bra kompetens. Dessutom är jag väl förtroden hur det
närverk som finns som egentligen jobbar mot all vindkraft fungerar och arbetar. De som vill får rösta
på Per Hansson men då måste han först hamna på centerns kommunlista. I vilket fall som helst vet
jag att han fick fel i samtliga påståenden när han jobbade mot Botniabanan. Dessutom kostade det
staten enorma summor pengar. Jag känner oerhört många markägare och vet var de står så det
behöver du inte oro dig för, men däremot vill jag inte att det ska komma hot i olika former i detta
ärende mot de tjänstemän som jobbar med ärendet. Det du säger i slutet av ditt brev är och
uppfattas som ett hot, men så jobbar en del av vindkraftsmotståndarna och det stärker inte era
sakargument om ni har några
Från: torbjörn eriksson [mailto:erikssontorbjorn4@gmail.com]
Skickat: den 28 januari 2014 21:21
Till: Lennart Holmlund
Ämne: Naturvårdsverkets yttrande

Dags att påminna om Naturvårdsverkets yttrande från 2012. Det finns i sin helhet
på www.friavindar.se
Tror du på fulllt allvar att NV skulle kovända i denna fråga utan att totalt tappa i trovärdighet?
Ta nu och ring upp Croon och gossarna på SliteVind och säg som det är. Du sa en gång i din
blogg till mej att du trodde att du och jag hade ungefär samma uppfattning när det gäller
energifrågor. Du sa något om att vindkraft är bara som en liten fis eller nåt liknande. Den här
frågan engagerar en stor skara och vi har de flesta på vår sida. Jag har bl.a 33 markägarnamn
på min lista. Dessa markägare vägrar vägdragning över sina marker.
Per Hanssons popularitet ökar och Hölmöanknutna, Täfteåbor, Tomtebobor, Sävarbor
kommer med all sannolikhet att kryssa honom ivalet. Jag kommer via min sida att matcha
honom hårt.
Synd att det skulle bli så här, jag har nästan alltid röstat på s, men nu känns det uteslutet. Att s
nationellt vill samarbeta med mp är också en katastrof.
Jag är ingen person som önskar dreva någon men jag har många medlemmar i FriaVindar och
jag kan inte råda över dem alla. Alla har en fri vilja liksom de FriaVindarna.
vänliga hälsningar
Torbjörn Eriksson/talesperson för nätverket FriaVindar

