
miljöprövning skoll belysos . Lömplig plots för byggnation, kontokter med
oliJio rnorkögore, somt kontokter med nötögore, och elleverantörer .
Förberedo orgonisotionsform. Berökning ov storlek på verk, och to from en
ekonomisk kolkyl för drift och dörmed ett beröknot pris för el.
Förstudien skoll ske i processform, vilket innebör ott orbetets
fortsknidonde skoll ske i nöro somröre med lygdens intresserode, såvöl
boende som företogore bl.o. genom öppno möten.

Bokom onsökon står f lero företagore i Jörle (stod)-med Jon Lorsson, Jörle
gård i spetsen. Kontokt tos med Hommorby bygdegärdsförening och Jörle
byolog som ses som intressenler i förstudien.
matgiupp ör företog och boende inom ett geografiskt område öster om
Noräs.1bh och söder-om Jörleån. Det innefättär co 150-200 hushåll plus
f öretog och fritidsboende.

Målet ör ott klorlöggo möjligheterno för ott övergå till förnyelsebor energi
inom det geografiskä området. Dörmed bidro till en böttre miljö, och till en
bättre ekonomi på sikt för elkunderno. Det ökor möjligheterno till en
långsiktigt hållbor utveckling. Det ökor intresset för ott bosötto sig inom
omiådet-och ott storto upp nya verksomheter, om elpriserno kon bli
långsiktigt stobila genom produktion ov vindknoft. I ett delögorskop kon mon
sjalv vorä med och-påverko kostnoderno och långsiktigt sökenstöllo sin
leverons ov el till ett påverkbort pris.

Förstudien ploneros storto i mors 2009, med ett öPPel möte för de boende i
området. Projektgrupp bildos och orbetet beröknos på9å tom ougusti.
Resuftotet ov forstudien redovisos till ollo intresserode på ett ollmönt möte.
Dörefter ar målsattningen ott ett vindkroftprojekt kon storto upp i
området och dörmed blir överg&ngen noturlig till en långsiktig hållbor
ordinorie verksomhet.

Projektfedare ör Jon Lorsson som kon kontoktos pä 070-8239616.

Vindkroft i Jörle - en förstudie!

fdän ar plonero f ör e'ft vindkroftverk
from till onsökningor ov tillstånd och
miljöprövning. Plonen ör ott
vindkroftverket skoll ögos gemensomt
ov bygdens boende och företagare.
Förstudien skoll belyso vod som krövs
fön ott kunno förverkliga en
investering. Det innebör ott kontokto
myndigheter och eventuellt onsöko om
förhondsbesked för bygglov. Behov ov
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