
 

 

Låt folket bestämma i en folkomröstning 
om vindkraftsparken Ulvås skall byggas! 
 

Först sa Moderaterna och Folkpartiet nej 
till byggandet av vindkraftsparken Ulvås. 
Nu säger M och FP ja till sju av planerade 
tolv vindkraftsverk i Ulvås.  
 
Inger denna politiska kovändning ifrån de 
styrande i stadshuset förtroende? Vissa 
centerpartister verkar ha satsat pengar i 
vindkraft i Kungsbacka. Är det detta som 
spökar bakom alliansens u-sväng? Har det 
varit hela havet stormar i alliansen? 
 
Det kan också tänkas att vissa partier helt 
enkelt har svårt att stå för sina beslut. 
Som en vindflöjel blåser man för vinden. 
 

 

Hursomhelst, när andra partier svajar hit och dit med besluten står Sverigedemokraterna fast. 
Vår linje är klar, vi vill inhämta de närboendes åsikt om kommunen skall använda sin vetorätt 
mot vindkraftsparken Ulvås. Det finns ungefär 1 300 röstberättigade i valdistriktet 
Gällinge/Idala/Förlanda och det är högst rimligt att dessa får säga ja eller nej till projektet.  
 
Ett parti, som gjort sig kända för att blanda ihop sina privata intressen med sina politiska 
åsikter, påstår att de vet bäst och att motståndet mot vindkraften inte har något större stöd. 
Om detta stämmer finns det ändå skäl att folkomrösta. Då får ja- och nejsidan lägga fram sina 
argument och sedan får de närboende bestämma vid valurnorna. Varför kan inte vanligt folk 
få säga sin åsikt även när det inte är valår? Vad hände med demokratin? 
 
Det finns säkert goda skäl till att uppföra vindkraftsparken Ulvås och tack vare subventioner 
kan markägare och vindkraftsbolagen tjäna grova pengar på vindkraften – räkningen skickas 
till elkunderna. Samtidigt upplever många att upp till 150 meter höga vindkraftsverk ger en 
känsla av att bo mitt i ett industriområde. Turistnäringen i sydöstra Kungsbacka riskerar att ta 
skada vid vindkraftsetableringen i Ulvås. Många turister söker sig till Kungsbackas inland för 
möjligheten att vistas i tyst natur med orörda skogar och glittrande sjöar. Fastigheternas värde 
i sydöstra Kungsbacka riskerar att falla om vindkraftsparken i Ulvås byggs. Estetik, 
naturskyddet för fåglar och fladdermöss samt buller är andra problem med projektet. 
 
Ny forskning vid universitetet i New York tyder på att allför många höga vindkraftverk 
bidrar till växthuseffekten. Höga vindkraftverk blandar på natten varm luft, på några hundra 
meters höjd, med den kallare marktemperaturen. Därmed kan nattemperaturen stiga med upp 
till 1,4 grader. Det kan tänkas att temperaturhöjningen påverkar vädermönstret och klimatet. 
Det är farligt när samhället snabbt bygger ut ny och oprövad teknik utan eftertanke. 

 

 

Sverigedemokraterna är  ett demokratiskt, nationalistiskt  och värdekonservativt  parti som  
värnar om  familjen, hembygden och  fäderneslandet. Sedan  SD startade 1988 i en mycket 
blygsam  omfattning har  vårt parti vuxit till  hundratusentals väljare trots  att det politiska  
och mediala etablissemanget gjort allt för att förtala, demonisera och förlöjliga oss.  
 
Sverigedemokraterna försvarar välfärden och det trygga svenska folkhemmet.  Vi vill 
satsa på välfärden i Kungsbacka och Sverige framför att leka världsförbättrare. Politik 
handlar om att prioritera mellan olika grupper och utgiftsområden – alla kan inte få allt. 
Den svenska välfärden kan inte bli en global allemansrätt. Våra viktigaste profilfrågor är 
krafttag mot brottsligheten, satsningar på pensioner och en värdig ålderdom samt en 
ansvarsfull invandrings- och flyktingpolitik. Vi säger det du tänker. 
 

 
Från vänster: Dag Windefjord, Mattias From och Thord Brynielsson 
 
Sverigedemokraterna tog tre mandat i  Våra kommunfullmäktigeledamöter är: 
Kungsbacka kommunfullmäktige 2010.  Dag Windefjord, lantbrukare, Vallda 
Tvåtusen Kungsbackabor valde oss. Tack! Mattias From, gruppledare, Vallda 
Familj – Hembygd – Fädernesland Thord Brynielsson, ekonomichef, Kullavik 
 
Gå med i en snabbt växande folkrörelse!  Vi står upp för våra åsikter och är stolta 
Bli medlem på www.sverigedemokraterna.se ambassadörer för Sverigedemokraterna. 
eller ring vårt partikansli 08-50 00 00 50. Vi arbetar för att göra Kungsbacka och 
Det är ditt land och ditt val.  Sverige till en bättre och tryggare plats. 
______________________________________________________________________ 
https://kungsbacka.sverigedemokraterna.se  Sverigedemokraterna Kungsbacka 
kungsbacka@sverigedemokraterna.se   Telefon: 0700 – 64 85 39 


