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Nedan används förkortningarna KF för kommunfullmäktige och KS för kommunstyrelsen.
Orden Medborgarmotion (funktion) och Medborgarförslag (juridisk benämning) är synonymer.

EN LEKTION I DEMOKRATI

En demokrati är inte starkare än modet och civilkuraget hos varje individ.
Kommunens brev 2013-09-05 till Förvaltningsrätten styrker vad jag framfört.
Brevet visar hur kommunledningen trixar och ﬁxar för att slippa iaktta god
demokrati. Tydligen ﬁnns en rädsla att låta KFs politiker ta lagstadgad beslutandeskyldighet med den mångsidiga information som det kräver i dessa
kunskapsintensiva frågor. ’Kunskap är vindkraftens värsta ﬁende’.
I sin senaste bok skriver FN’s förre generalsekreterare Koﬁ Annan att världens krig oftast beror på avsaknad av demokrati och rättsstat. Om det gällde
på kommunal nivå skulle fullt inbördeskrig nu råda i
Västerviks kommun. Förtroendet för KS är rekordlågt
enligt en enkät i VästerviksTidningen. Flera politiker
har i protest mot odemokratiskt agerande lämnat sina
Frågan löd
poster. Nyligen tågade två politiker, Svensson (V) och
Har du förtroende för komOhlin (KD) ut från Miljö- och byggnadsnämndens
munstyrelsen?
möte i protest mot att de inte ﬁck samma beslutsunder- 757 personer svarade på frågan.
lag som övriga.
Det är så demokratin manipuleras i stort och i smått. Kommunledning och
kommunalråden utnyttjar sin makt till att sprida sin egen information, manipulerar beslutsprocessen och hindrar andra att få ge uttryck för sina åsikter.
Det är därför ärenden som detta hamnar i Förvaltningsrätten. Tack och lov har
vi även två tidningar som på berömvärt sätt gör sin plikt, men det räcker inte.
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Så går det till ...
Man förutsätter att kommunens tjänstemän är kunniga och politiskt neutrala.
Det kan gälla i frågor av arten ’cykelställ’. Men i ärenden som klimat och
vindkraft är de inte kunniga och uppenbarligen ej heller politiskt neutrala.
Den hantering av ’samråd’ som skett visar tydligt politisering redan på beredningsstadiet. Den tjänstemannaberedning som skett inför KS möte 2013-06-10
(här mål 4774-13) är politiskt genomsyrad och av usel kvalitet. Hur skulle det
kunna bli annat med en planarkitekt som knappast hade blivit anställd om
han inte inför anställningsintervjun med kommunalrådet Hjalmarsson uppvisat en vindkraftvänlig och foglig attityd?
Det medför ett demokratiskt dilemma. Om det utarbetas några medborgarmotioner med avsikt att vara motvikt och alternativ till kommunens egna extremt
vindkraftvänliga förslag, hur trovärdigt är det då att samma tjänstemän plötsligt skall kunna byta stol och behandla dessa medborgarmotioner på ett neutralt sätt. Svaret är givetvis att det kan de inte och det har de ej heller gjort som
handläggning av medborgarmotionerna och det här målet visar. Då måste
möjligheten att förslagsställarna deltar i beredningsarbetet utnyttjas. Men det
har ej ens funnits vilja av den arten, bilaga 5.
Folket väljer sina politiker till KF. Det är KFs plikt att handlägga medborgarmotioner som är ett sunt demokratiskt instrument. I viktiga frågor som vindkraft har KF ej rätt att delegera beslut så som skett med medborgarmotionerna. Motionerna bereds under starkt inﬂytande av de tongivande politikerna
som är valda av partierna och ej av folket så att tjänstemännens förslag redan
i förväg är defacto godkänt av KS där beslut sker bakom lyckta dörrar i strid
med goda demokratisk anda. Därefter går ärendet ej vidare med debatt i det
av folket valda KF. Det är ej acceptabel beslutsordning och strider mot lag.
Exempel på manipulativt beteende är sprängningen av inloppet för ca 50 miljoner kronor utan beslut. Beslutet, om det ﬁnns något, tillkom bakom lyckta
dörrar utan protokoll. Ett sådant beslut kan vi medborgare ej överklaga vilket
är ett brott mot sunda demokratiska principer.
Mycket har hänt
Sedan riksdagens överenskommelse prop 2008/09:162 har mycket förändrats
och det är ansvarslöst av både kommunens tjänstemän och politiker att inte
beakta nya omständigheter:
- IPCC nya rapport AR5 har presenterats. Det anmärkningsvärda med den är
att organisationen inte kan förklara att deras prognoser ej stämmer överens
med verkligheten. Trovärdigheten för IPCCs klimatrapporter är nu i botten.
Isen i Antarktis är ca 3000 m tjock och innehåller 90% av jordens ismängd. Den
är nu 2,6% större än vad som någonsin tidigare uppmätts, bilaga 4.
Arktis is som det brukar vara sådant ståhej om är vanligen 1 - 4 m tjock och
håller <0,1% av all jordens ismängd. IPCCs beräkningar visar, att avsmältningen på Grönland kan komma att höja havsnivån med endast 5 cm till år 2100.
- I IPCCs klimatmodeller ingår det en förstärkningsfaktor som i princip innebär, att som följd av mer koldioxid kommer atmosfären att innehålla med vattenånga som är en mycket kraftfullare växthusgas än koldioxid. Men mätningar har visat att den hypotesen är fel, lufthavet innehåller ej mer vattenånga nu
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än förr. Därmed raseras den vetenskapliga grund som IPCCs prognoser vilar
på och de har ju hela tiden visat sig vara katastrofalt felaktiga, se bilaga 4.
- Ledande internationella vetenskapsmän, vår egen
nestor professor Lennart Bengtsson är en av dem,
hävdar att man inte kan göra hållbara långsiktiga
prognoser av klimatet eftersom förhållandena är alltför
kaosartade. Eftersom IPCC inte klarar av att göra en
prognos som stämmer i 5 år är det inte sannolikt att de
kan göra en prognos för 80 år.
Grafen här bredvid visar avvikelsen mellan 73 klimatmodeller (den svarta kurvan) och verkligheten (prickarna nederst). De
röda staplarna visar vad IPCC sagt om sannolikheten för att människan ligger
bakom huvuddelen av uppvärmningen. Inte ens 90% konﬁdens har infriats.
Det värsta är emellertid att IPCC inte kan förklara varför det inte stämmer.
www.klimatupplysningen.se/2013/10/31/ipcc-de-falska-procenten/

- EUs energi- och klimatpolitik har fullständigt havererat, det erkänner nu
även kommissionär Günther Oettinger.
- Tysklands ”Energivende” är på väg att haverera. Med Europas mest utbyggda vindkraft har Tyskland nu de högsta elpriserna i Europa och utsläppen av
koldioxid ökar mest i hela Europa. Tyska socialdemokrater säger, stopp!
www.spiegel.de/international/germany/commentary-why-germany-is-waging-its-green-revolution-wrong-a-929693.html

- I sydeuropa har ”grön industri” tappat 90% av sitt värde sedan år 2007.
- Vindkraftföretaget Triventus som tidigare hade en halv miljard i omsättning
är under rekonstruktion på grund av stora förluster, förra året var förlusten 90
miljoner kronor, trots stora bidrag.
- Samkraft med 13 kommunala delägare är konkurshotat. De rödgröna säger ja
till att gå in med ytterligare 43 miljoner kr men borgerliga politiker säger nej.
- Karlstad mﬂ kommuner tvingades förra året gå in med mer än ett hundra
miljoner kronor för att stödja sitt vindkraftbolag.
- Ledare och debatt i VT: Vi vet i dag att vindkraft inte tillför någonting till samhällsnyttan, eller energiskapande utan tvärt om är extremt kontraproduktivt som energikälla.
- Aldrig förr i historien har så många människor med så oerhört mycket av
andras pengar gjort så lite nytta som koldioxidjägarna. Tusentals miljarder och
med noll resultat är ett svårslaget rekord.
- Miljö, klimat och vindkraft kommer att bli nästa års stora valfråga. Redan nu
tycks väljarna med 3.5% för centerpartiet visa vart den politiska vinden blåser.
www.klimatupplysningen.se/2013/10/27/daliga-nyheter-for-vindkraften/
www.landskapsskydd.se

- Elpriset på den nordiska marknaden är lågt. I dag ligger forwardpriset på
cirka 38 öre och certiﬁkatpriset på runt 20 öre vilket innebär att det blir svårt
för de nya vindkraftsprojekten att räkna hem investeringen. Det ﬁnns väldigt
lite som tyder på att de låga elpriserna kommer att gå upp de närmaste åren.
Det menar Matthias Rapp, tidigare vd för Svensk Vindenergi.
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- Endast virrhjärnor och de mycket okunniga gillar vindkraft. Alltﬂer inser, att
den enda koldioxid vi släpper ut kommer från transportsektorn. Hur det skall
kunna motverkas med vindkraft i Kalmar län har ingen kunnat förklara.
- Kunskap är vindkraftens värsta ﬁende.

www.linkopingstidning.se/article/articleview/55351/1/207/

- Vindkraft är det mest miljöförstörande av alla alternativ eftersom den kräver
tiofalt mer betong, stål, aluminium, koppar, neodym, plast och olja i förhållande till kärnkraft. Eftersom den el du använder under din livstid inte kräver
mer bränsle än att det ryms i en tekopp om det genereras med kärnkraft kan
även bränslet räknas in. Och vindkraft kräver tusenfalt mer landskapsyta.
www.tjust.com/vit/2013/vind-nuklear.mov

Jag erinrar slutligen om vad tunga företrädare för vårt samhälle framför:
Fredrik Reinfeldt (M) i partiledardebatt: I världen ﬁnns 34 000 miljoner ton koldioxidutsläpp. Av dem ﬁnns 58 i Sverige. Att säga att Sverige löser klimatfrågan är
inte riktigt.

Göran Hägglund (KD) do: Sverige har EU:s mest koldioxideffektiva ekonomi. Det
allvarligaste hotet är energipolitiker ....

Torbjörn Wahlborg, vice VD Vattenfall om vindkraft: På en marknad där man har
ett elproduktionsöverskott är det klart att det inte behövs ny produktionskapacitet.
Mats Odell (KD), ordförande i näringsutskottet menar att den viktigaste frågan
nu är att fasa ut snedvridande subventioner. EU:s medlemsstater har spenderat
600 miljarder euro på “förnybart” åren 2005-2012. Det är inte hållbart och leder till
arbetslöshet. Mats Odell kallar det för en häxbrygd med enbart förlorare.

Bjuvs kommun säger nej. Bjuvs kommun vill inte ha höga vindkraftverk
närmare än två kilometer från bostäder på grund av bland annat buller.

IPCC AR5 erkänner att de prognoser om havsnivå, regn och vindar som tidigare gjorts varit fel. Det innebär att kommunens ÖP2025 inklusive Vindbruksplan vilar på felaktig grund. Uttrycket ”Redan nu kan vi iaktta ...” stämmer ej.
Frågorna är kunskapsintensiva och god tid behövs för att överbringa allsidig
information till beslutande politiker. Ordet allsidig innebär att den information som gavs KF inför beslut ÖP 2025 var ensidig av CAGW-alarmistisk art.
Demokratiska principer i tillämpning
I Västerviks kommun har det uppstått en demokratur där medborgarna
saknar en reell yttrandefrihet, saknar en möjlighet för dissiderande politiska
grupper att föra sin talan på lika villkor och där de lagar som ﬁnns inte efterlevs av kommunen. Hur kan man föra talan mot en kommun som bara lägger
brev/förslag och medborgarmotioner åt sidan som tex vårt brev 2012-03-01,
bilaga 5. I yttrandet 2013-09-05 2013/369 mål 4774-13 skriver kommunchef
Mårheden (siffrorna = brevets punkter):
(1a) att hur en medborgarmotion skall besvaras inte ﬁnns föreskrivet i lag därför kan kommunledningen göra hur den vill.
- KF är vald av folket men det är inte KS och ej heller kommunalrådet Hjalmarsson som i stället är valda av de politiska partierna. Det kan inte accepteras att medborgarmotioner avgörs i beslut bakom lyckta dörrar av en av folket
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ej vald församling. Det är KF’s plikt att besluta i medborgarmotioner och det
säger också lagen.
- Jag protesterar mot ordet ’besvaras’. En medborgarmotion är inte en fråga
utan ett förslag och ett yrkande varom KF och ingen annan skall besluta.
(1b) att medborgarförslag ej kan leda till att KS beslutar helt eller delvis i
planfrågor och vindbruksplan.
- Jag instämmer, det är KFs uppgift och plikt att fatta den typen av beslut.
(1c) att besluten inte kan leda till förändringar i vindbruksplan.
- Det är KFs uppgift och plikt att fatta just den typen av beslut.
(2a) att medborgarmotioner ej kan leda till ändring i vindbruksplanen.
- KS kan inte fatta sådana beslut men det kan KF och det är KFs plikt att göra
så. Därför var KFs beslut att hänskjuta dessa medborgarmotioner till KS lagstridiga.
-------------------------

Lagen om medborgarförslag är mycket tydlig och kan inte missförstås.
KL 5 kap 23 § p5 samt KF beslut
- Medborgarförslag får väckas av den som är folkbokförd i kommunen.
KL 5 kap 25 §
- Fullmäktige skall besluta i ärenden som har väckts enligt 23 §. Fullmäktige får
dock överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har
väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 3 kap. 9 §.
KL 3 kap 9 §
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt för kommunen ...
Demokratisk princip
Viktigare frågor får ej slutgiltigt fastställas i debatt/beslut bakom lyckta dörrar.
Slutsats 1: Vindbruksplanen inklusive underliggande medborgarmotioner är
det viktigaste beslut som fattats i Tjustbygdens mångtusenåriga historia.
KF har därför beslutsplikt.
Slutsats 2: KS kan ej sätta sig över KF beslut. Det är därför av logiska skäl
omöjligt för KF att delegera beslutsrätten av viktiga ärenden.
Slutsats 3: Skulle KS trots det, och mot bättre vetande så som här skett, fatta
sådana beslut är de per automatik ogiltiga (mål 4774-13).

Det är säkert många politiker i hela Sverige som är okunniga om dessa förhållanden. Jag ber därför Förvaltningsrätten att vara tydlig i sin dom.
------------------------Nytt yrkande 1: Att Förvaltningsrätten beordrar kommunledningen till ny beredning med hög kvalitet som snarast föreläggs KF för beslut varvid, på grund
av det kunskapsintensiva innehållet, information och debatt skall hållas en
månad före själva beslutet.
(2b) om Hjalmarssons jäv.
- Man förskräcks över kommunledningens omdömeslöshet, se bilaga 2. Antingen är kommunchefen okunnig och det är illa, eller också försiggår vänskapskorruption i kommunledningen och det är i så fall mycket alarmerande.
(3) att KS visst haft hög kvalitet på beslutsunderlag.
- beredning, debatt och beslut har skett bakom lyckta dörrar och sakkunnig
har ej deltagit i beredning. Det beslutsunderlag som kommunen visar upp
inför KS beslut är rena skräpet.
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(4a) medverkan vid beredning och beslut.
- det här är mycket kunskapsintensiva frågor där kommunen saknar egen
kompetens. Kommunen har ej inbjudit till medverkan vid beredning.
(4b) yrkande om återremiss ej protokollfört.
- KS har ej befogenhet att sätta sig över beslut tagna eller som skall tas av KF,
KL 3 kap 9 §. Beslut av denna art får ej slutgiltigt tas av nämnd bakom lyckta
dörrar. Det borde kommundirektören informerat KS ledamöter om.
(5) om jävsbeteende (se bilaga 2).
- den politiker som är direkt personligt gynnad av beslut är jävig att delta i både
handläggning och beslut. Ordföranden Hjalmarsson var höggradigt jävig.
(6) angående rättelse.
“Kommundirektören informerar” § 196 var punkt 3 i ärendelistan på förmiddagen. Punkt 20 “Personalredovisning 2012” dit personalchefen var inkallad
hölls ca 13.30. Mina medborgarmotioner var ärenden 26, 27, 28 och 29 och jag
blev inkallad ca klockan 14.00 med tillsägelse att inte överskrida fem minuter
sammanlagt för samtliga fyra punkter. Hur kan det tolkars på annat sätt än att
jag var inkallad till ärendena 26 - 29?
E-mail: Hej Elisabet !

Ja det blev snabba ryck det där. Fredagen är ju klämdag.

MEN JAG KOMMER - KÄNNER ATT JAG INTE HAR NÅGOT ANNAT VAL.

Hålls mötet i kommunhuset på Fabriksgatan (gamla Tingsrätten)?
Av pappersinbjudan framgår det att tiden är efter lunch.
26. Medborgarförslag om att ingen i Västerviks kommun ska behöva bo närmare ett
vindkraftverk än två kilometer – svar
27. Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska ta ställning till vissa
principfrågor och ändringsförslag i ÖP 2025 – svar
28. Medborgarförslag om Översiktsplan 2025 med vindbruksplan – svar
29. Medborgarförslag om komplettering av vindbruksplanen – svar
Så jag dyker upp senast 13.00 och kanske får vänta ett litet tag (?). HUR DAGS ?
Jag behöver videokanon att ansluta min dator till, men det är väl inget problem.
Några sidor med underlag bör skrivas ut på papper till alla närvarande, men det
går väl att åstadkomma?
Hälsningar, Lars Cornell

Hur som, om jag inte var inkallad till punkterna 26 - 29 så styrker det ytterligare att jag/vi ej beretts tillfälle att försvara våra medborgarmotioner.
Jag ﬁnner:
- att samråd i vindkraftplanen endast varit symbolhandling (demokratur).
- att styrande medborgarmotioner dödas tidigt på tjänstemannanivå och ej
når fram till KF för beslut.
- att kommunledningen försöker undergräva de demokratiska spelreglerna
genom att behandla medborgarmotioner som en fråga vilken skall besvaras i
stället för som motion i vilken KF har plikt att besluta.
Jag anhåller om att Förvaltningsrätten tydliggör att medborgarförslag skall
hanteras som motion där KF med få undantag har beslutandeplikt.
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De ansvariga
Vid KS möte 2013-06-10 § 217 - 220 var följande beslutande
Harald Hjalmarsson (M), ordf. (Jävig)
Eva Ahlström (M)
Katarina Andersson (M)
Tomas Kronståhl (S)
Angelica Katsanidou (S)
Sharad Bhatt (S)
Mats Hugosson (C)
Anna Bodjo (MP)
Peter Johansson (M)
Margareta Fredriksson (S)
Hans Ellervik (VDM),
Jon Sjölander (M)
Veikko Kärki (S)
Gunnel Ohlin (KD)
Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör
Dessa personer går till Tjustbygdens historia som de som inte värnar om
bygdens väl och ve, som inte skyddar vår bygd från att bli totalförstörd med
upp till 400 vindkraftverk, som inte bryr sig om förtvivlade människor i vindkraftverkens spår. Att ÖP2025 med vindbruksplan vilar på många nu bevisade
felaktigheter om energi, miljö och klimat påverkar dem inte.
Namngivna personer och partier framstår som likgiltiga inför vår kommun
och dess invånares väl och ve inför valet år 2014.
Det noteras att (SD), (FP), (SP) och (V) ej deltog i beslutet.
Jag yrkar att de som utarbetat medborgarmotionerna skall
beredas tillfälle att medverka vid beredningen av beslutsunderlaget
samt
att information till KF och debatt skall ske en månad innan KF ställs inför
beslut för att frågorna skall kunna bli moget behandlade.
Sedan KF möte 2013-01-28 har mycket ny information tillkommit. För bra
beslut måste sådan viktig information delges beslutande politiker.
Nytt yrkande:

De medborgarmotioner som ännu ej blivit behandlade ﬁnns uppräknade i
www.tjust.com/vit/2013/ks20130610okl.pdf
www.tjust.com/vit/2012/op-2025.pdf

bilaga 1 samt

Ursäkta
Jag ber om ursäkt för att denna handling tyngs av avsnittet Mycket har hänt
sid 2 - 4. Men jag måste ta varje möjlighet att förmedla den kunskap på vilken
medborgarmotionerna vilar.
Tjust 2013-10-31

Lars Cornell
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DEMOKRATINS GRUNDPELARE ÄR
KOMMUNIKATION, KUNSKAP OCH MORAL.

BILAGA 1

Vision Västervik - Från lösa idéer till förändrad verklighet
Ett nybildat nätverk och förening, Vision Västervik, har bildats. Den består av
personer som är frustrerade över hur politiken i Västerviks kommun går till.
Många människor uttrycker ren aversion mot våra valda politiker. Detta är i
sig ett demokratiskt dilemma och kan leda till att färre vill vara politiker.
De ﬂesta i föreningen är partipolitiskt obundna men samhällspolitiskt engagerade. I olika sakfrågor tycker vi olika, men vi vill samtala om HUR politikerna
och kommunen verkar och arbetar.
Föreningens syfte är att försvara och återuppbygga de demokratiska spelreglerna i
Västerviks kommun och att samla folk som vill förändring.
Hur kan frustrationer, uppgivenhet, viljor och hopp hos människor i Tjust
kanaliseras till konkreta idéer och aktioner ...
www.visionvastervik.se

Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling
www.tjust.com/2013/demokratidialog.pdf

Citat:
Retoriken kring dialogerna präglas av ideal om en fördjupad demokrati. Men
i praktiken förvandlas dialogerna till maktinstrument för de styrande att
återskapa den världsordning som gynnar dem själva .... Den logik som istället tenderar att få överhanden menas vara att skapa aktiva och disciplinerade
medborgare ... På så sätt blir dialog ett förﬁnat maktredskap (*) ...
En viktig poäng som genomsyrar Agenda 21 är att tidigare exkluderade grupper ska beredas plats att delta i planering. Detta synsätt har i väldigt liten grad
fått fotfäste i Sverige.
I många kommuner och landsting skapas just nu nya tjänster och projekt med
medborgardialog som huvudfokus och engagerade tjänstemän, politiker och
medborgare söker sätt att i praktiken förverkliga ambitionen.
Tre förslag för att utveckla medborgardialoger

1. Det behöver ﬁnnas en förståelse från politiker och andra tjänstemän om
att en dialog aldrig kan vara helt förutbestämd.

2. Det vore önskvärt att se på medborgardialog som en ständig verksamhet
där olika möten och processer kopplas samman och samverkar
3. För att medborgardialoger skall bli givande och inﬂytelserika behövs en
politisk vilja och beslutsamhet att ge dem en plats i systemet.

Kommentar:
(*) Den dialog som fördes om kommunens vindkraftplan var ej ens menad att
vara effektiv. Nästan inte en enda politiker deltog i det som är kommunens allra största beslut genom tiderna. Dialogen förvandlades till ett maktredskap.
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BILAGA 2

Sammanfattning av korruption av arten maktmissbruk och jäv.
Kommunalrådet Harald Hjalmarsson, Västerviks kommun, har på otillåtet sätt
blandat samman sina privata önskemål om att uppföra vindkraftverk invid den
skyddsvärda havsviken Syrsan med sin position som kommunalråd.
- som ordförande i kommunstyrelsen 2010-03-22 återremitterat en vindbruksplan
vars antagande skulle omöjliggjort dessa vindkraftverk.
- som ordförande i kommunstyrelsen 2010-05-10 återigen återremitterat en
vindbruksplan vars antagande skulle omöjliggjort dessa vindkraftverk.
- som förtroendevalt kommunalråd och vindgruppens självutnämnde ledare
handlagt arbetet i det tredje försöket till vindbruksplan så att vindkraft på
hans nämnda mark Tindered skulle vara möjlig.
- som förtroendevalt kommunalråd och arbetsgruppens ledare hindrat medborgarmotion (brottsbalken 17 kap 8 §) om respektavstånd mellan bostad och vindkraftverk att bli behandlad i skälig tid med avsikt att ovan nämnda vindbruksplan
skulle kunna tas av KF utan att hindras av nämnda medborgarmotion.
- på samma sätt medborgarmotion om att KF beslutar om att tillämpa försiktighetsprincipen och besluta om moratorium innebärande att det före Regeringens
kontrollpunkt år 2015 ej skall tillåtas nyuppförande av vindkraft i kommunen.
- på samma sätt medborgarmotion om att KF beslutar att havsviken Syrsan med
omgivningar skall likställas med område för obruten kust.
- på samma sätt medborgarmotion om att KF beslutar om att ÖP2025 med
vindbruksplan skall utgå från Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskotts
yttrande om svensk vindkraft.
- som jävig ordförande i kommunstyrelsen 2013-06-10 handlagt ﬂera medborgarmotioner som skulle omkullkastat Hjalmarssons personliga strävan att uppföra
vindkraftverk på sin mark Tindered.
- som gravt jävig deltagit i beslut i KF 2013-01-28 om att till avsevärd nytta för
honom personligen avslå yrkande om en fredad zon på en km.
- ett brev 2012-03-01 till kommunen (www.tjust.com/vit/2013/okl6obstruktion.pdf bilaga 2)
gällande kommunalrådets jäv har ej blivit handlagt i skälig tid. Det är uppenbart
att kommunalrådet förorsakat detta som en del av allmänt jävsbeteende. I vart
fall hade kommunalrådet kunnat undvika detta jävsklander genom att handlägga
brevet seriöst och i skälig tid.
Kommunallagen om jäv gäller alla som deltar i handläggningen, både nämndens
ledamöter och dess handläggande tjänstemän, det är nytt i 1991 års lag. Regeln
gäller all ärendehandläggning och är således ej begränsad till myndighetsutövning. Hjalmarsson har anser jag, gjort sig skyldig till tjänstefel
enligt brottsbalkens https://lagen.nu/1962:700
20 kap. 4 § “Den som har valts till sådant uppdrag hos staten eller hos en kommun med vilket följer myndighetsutövning ... “ ... “skiljas från uppdraget”
20 kap. 5 § samt 17 kap. 8 §,
MÅL 4774-13
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BILAGA 3
Med två brev och citat visas hur människor drabbas av vindkraft. Det är grymt
och onödigt att människor skall behöva lida och drabbas så hårt.
När våra grannar berättade att de höll på att skaffa tillstånd för att bygga vindkraftverk tyckte jag att det lät som en strålande idé. Verken skulle ju producera el
så att det räckte till hela bygden, ﬁck jag veta. Tänk att något kunde alstra el med
hjälp av endast vinden. Ett perpetuum mobile, en evighetsmaskin. Så miljövänligt!
Så fantastiskt, tänkte jag naivt när jag försäkrades att de inte skulle höras eller ge
skuggor! Efter en tid dundrade karavaner av bilar fyllda med betong förbi vårt
hus. Betongen vräktes ner i jättehål i marken. Jag började bli betänksam. Är det
miljövänligt att fylla den ﬁna jordbruksmarken med betong och armeringsjärn?
För att på kvällarna slippa se vindkraftverk blinka rött måste vi vända oss åt söder, i alla andra väderstreck är det rena tivolit. En idyllisk, stilla landbruksbygd
är förstörd och man kan fråga sig till vilken nytta?

Hela brevet ﬁnns på

www.tjust.com/vit/2013/henning.pdf
Vi har gjort en stor del av arbetet själva och lagt ner ca 1 500 timmar på renoveringen samt investerat ungefär 300 000 kronor.
Just nu känner vi förtvivlan, sorg, nedstämdhet och frustration. Hopplöshet är
också en del av våra känslor. Vi är ju på väg att bli omringade av en maskinpark
som består av 5 st (eller 6) 150 m höga vindkraftverk. Ett av dem ska stå 625 m
från vårt bostadshus enligt den information vi har fått av Alvesta kommun och
Vindökraft AB. Två av de andra vindkraftverken är placerade mellan 1 000 och
1 500 m från vår fastighet.
Vi är snart pensionärer och hade planerat ett lugnt och stillsamt åldrande här
tillsammans med våra djur. Att ha ett vindkraftverk 500 m och två inom 1 – 1,5 km
från vår fastighet känns sorgligt.
Boverket rekommenderar ett avstånd på 1 500 till närmaste fastighet. Vi är miljömedvetna och villiga att till en viss grad acceptera en försämring av boendet och
livsmiljön. Men vi känner en stark oro för att de negativa konsekvenserna av
dessa maskiner kommer att bli för störande och obehagliga och att vi därför inte
klarar av att bo kvar här under de omständigheterna.
Vi undrar hur en modern demokrati med folkvalda politiker kan tillåta att
företag får förstöra den enskilda människans liv på detta vis.

Hela brevet ﬁnns på

www.tjust.com/vit/2013/magnusson.pdf
”Vi, vindkraftverkens grannar, får betala ett mycket högt pris” skriver Helen och
Leif i Svenstorp som har ett vindkraftverk 1200 m från sitt hem.
“Vissa dagar kan vi inte ens höra fågeln som sitter några meter bort” skriver Anne
Tuomaala som har ett vindkraftverk 1700 m från sitt hem.
”Det är läskigt, mamma, jag vill hem! sa min dotter, 4 år, då vi i förmiddags
cyklade till skogen i Ekestad. Jag försökte förklara för henne att någon satt upp
fem stora vindkraftverk som dånar och stör friden natt och dag men att hon inte
behöver vara rädd. Jag känner mig bara så ledsen och arg, framför allt med tanke
på de stackars människor som behöver bo i detta elände. Detta är tortyr” skriver
Agnetha Strömberg i Ekestad.
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BILAGA 4

Detta brev ﬁnns på URL:
www.tjust.com/2013/larmentystnar.pdf
Kontakt: info@tjust.com

2013-09-18

Sveriges Regering
Fredrik Reinfeldt
103 33 Stockholm

Kopia till:
FN vice Generalsekreterare, Jan Eliasson
Connie Hedegaard, EU Commission Climate Action
Norges statsminister, Erna Solberg
Finlands ststsminister, Jyrki Katainen
Danmarks statsminister, Helle Thorning-Schmidt
Nederländernas ambassad, Stockholm
SVT, Nyhetsredaktionen
SR, Sveriges Radio

Nu tystnar larmen - koldioxid under omprövning
Vi som undertecknat detta brev vänder oss mot den politisering som
ﬁnns i IPCCs arbete. De obefogade larmen vilseleder en bred allmänhet
och föranleder katastrofala politiska beslut. Det började i fel ände när
FN-organet IPCC ﬁck till uppgift att söka spår av mänsklig påverkan på
klimatet. Redan då blev det politik i stället för vetenskap.
Olika grupper såg sina ekonomiska och politiska möjligheter att skrämmas
med klimatet och att berika sig på ett överdrivet klimathot. Ordet ”hållbar” blev missledande använt eftersom det som är kostsamt och bidragskrävande knappast kan vara långsiktigt hållbart. Nu kommer bakslagen, nu uppdagas sanningen. IPCC’s klimatscenarier har visat sig grovt
vilseledande. EU’s enormt dyra energi- och miljöpolitik har havererat.
Arktis is blåste bort förra året av en ihållande vind. Nu är den åter nomal
och de som tänkt sig att segla nordvästpassagen får vända om.
- Det är sorgligt att se den vinklade journalistik som bara belyser en sida,
säger vår mest meriterade polarforskare, meteorolog Bertil Larsson.
- När den tilltar som nu och framför allt kring Antarktis ‘tiger man still’.
Debatten i ex. England är betydligt mer balanserad.
Isen i Antarktis är rekordstor med sin största utbredning på 26 år. Ref 3.
Inför IPCC’s möte i Stockholm ser vi nu en tillnyktring. Även IPCC’s hårda
kärna tvingas erkänna tidigare misstag. Koldioxidens klimateffekt är uppenbart mindre än vad som antagits. Den är dessutom godartad eftersom
kalla områden värms mer än varma. Samtidigt rapporteras det om en mycket grönare jord tack vare ökad koldioxid i atmosfären. Det är betydelsefullt för världsekonomin. Skall vi kunna skörda grön energi är det mer
koldioxid vi behöver, inte mindre.
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Sedan ﬂera hundra år tillbaka har jordens temperatur långsamt och stadigt
ökat. Ovanpå denna stadiga ökning ﬁnns ﬂuktuationer som ibland motverkat varandra och ibland samverkat. På ett hundra år har höjningen varit 0,8
grader. Inte ens IPCC menar att mänsklig påverkan förorsakat mer än en
liten del av det. Vetenskapsmän även i IPCC’s kärna börjar nu nämna att
högre höjning än ytterligare en grad fram till år 2100 behöver vi inte befara.
Och kan inte heller nämnvärt påverka. Någon katastrofal havshöjning
kommer inte att inträffa inom överskådlig tid.
Med ny kunskap och en balanserad bedömning är mer koldioxid i atmosfären sannolikt till större nytta än skada för mänskligheten och vår jord.
Många skräms i onödan av grundlösa larm. I Stockholm är landhöjningen
större än havshöjningen och så kommer det att fortsätta vara. Vi kommer
därför inte att behöva uppleva ett Stockholms Stadshus till hälften dränkt i
vatten. Snarare bör vi oroa oss för en framtid med det omvända problemet
med pålverk i Stockholms centrala delar som kommer över vattenytan och
förstörs.
Vi ber dig att snarast ompröva Sveriges miljö- och energipolitik efter den
dyra röra som IPCC, journalister och vissa politiska rörelser ställt till med.
Dessutom bör Sverige, i likhet med Nederländernas KNMI, arbeta för att
avpolitisera och reformera IPCC. Organisationen skall ej bedriva politik
utan sammanställa vetenskap om livsmiljöer och klimat och ställa det i relation till jordens resurser, där koldioxid är ett livsvillkor för en grön god jord.
Referenser:

1 - Mycket skrivs men är ofta fragmentariskt och svårt att förstå. Men för den som
vill tränga in i vetenskap och debatt har professor Gösta Pettersson gjort en utmärkt sammanfattning i
Falskt Alarm, Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt
http://www.falskt-alarm.se/wp-content/uploads/2013/04/FalsktAlarm.pdf

2 - En beskrivning av debattläget just nu ﬁnns i DailyMail
Global warming is just HALF what we said: World’s top climate scientists
admit computers got the effects of greenhouse gases wrong

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2420783/Global-warming-just-HALF-said-Worldsclimate-scientists-admit-computers-got-effects-greenhouse-gases-wrong.html

3 - Isens utbredning i Antarktis

http://sunshinehours.wordpress.com/2013/09/16/

Bertil Larsson, meteorolog, polarforskare.
Carl-Gustaf Ribbing, professor.
Claes Cronstedt, advokat.
Ernst Herslow, Civ.ing.
Germund Hesslow, professor.
Gunnar Juliusson, professor.
Gösta Walin, professor em.
Hans Jelbring, civ.ing, ﬁl.dr.
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BILAGA 5
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Påminnelse 2, 2012-06-30
Påminnelse 3, 2012-11-01
Påminnelse 4, 2013-10-31

Till
Kommunstyrelsen
Västerviks kommun
593 80 Västervik

YRKANDE
På grund av att kommunalrådet Harald Hjalmarsson är intressent i att
exploatera vindkraft för personlig räkning är han jävig i att handlägga
sådana frågor.
Vi yrkar att han med omedelbar verkan avlägsnas från sådana sysslor
samt från sitt uppdrag i Styrgruppen.
Föreningen VIT, Vindskydd I Tjust, är kommunens enda ideella förening för vindkraftfrågor. Vi anhåller om att med en person i Styrgruppen få ersätta den plats som blivit ledig efter Hjalmarssons avgång från
sådana sysslor.
Med all respekt för styrgruppens ledamöters kompetens så kan vi ändå
se att där ﬁnns kunskapsluckor. Vi skulle på ett bra sätt kunna förstärka och bredda gruppens sammanlagda kompetens till nytta för kommunen och dess invånare i nuvarande och kommande generationer.
Föreningen VIT

Lars Cornell
ordf.
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