
SKA VI BEVARA 
SVARTEDALEN 
eller ska det bli ett industriområde?

Bli medlem, info på www.bevarasvartedalen.se   Facebookgruppen: Bevara Svartedalen

Kungälv Energi lämnade våren 2014 in bygglovsansökan för två vind-
kraftverk vid Gräsvatten på fastigheten Rönning 1:1

Kommunens Miljö-och byggenhet kommer att publicera kungörelse i 
Kungälvsposten, Stenungsunds tidning samt på kommunens hemsida 
den 6 september. All information om projektet kommer att finnas till-
gänglig på kundcenter på kommunhuset samt digitalt på deras hemida.
ALLMÄNHET OCH ORGANISATIONER HAR TRE VECKOR ATT YTTRA SIG. 
Senast den 28/9 vill kommunen ha dina synpunkter.

Det är viktigt att så många som möjligt lämnar synpunkter till Miljö- och 
byggnadsenheten på Kungälvs kommun. Skriv era synpunkter från 
hjärtat. Det behöver inte vara långt. Vi bifogar en mall, där ni kan välja 
era argument eller endast underteckna och sända in.

I bifogad broschyr framgår vindkraftverkens placering och fakta varför 
placeringen är olämplig. Dalens hembygdsgård, Bohusleden, kulturland-
skapet, friluftslivet, djur och växter måste bevaras.

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen 

Föreningen Bevara Svartedalen
www.bevarasvartedalen.se
info@bevarasvartedalen.se

Ring oss gärna om ni vill ha 
mer information 0707-225154

OBS OBS VIKTIGT!
Skicka dina synpunkter senast den 28 september

”Vindkraftprojekt Dalen” i Svartedalen  
Information till dig som är närboende

Föreningen Bevara Svartedalen är en ideel partipolitiskt obunden 
förening som arbetar för att Svartedalen ska förbli ett orört om-
råde och att höga natur, kultur- och friluftsvärden bevaras. Samt 
att människor i dess omgivning skall få fortsätta bo i en tyst och 
fridfull miljö. 

Om du inte redan är medlem vill vi uppmuntra dig att gå med i 
föreningen. Vi behöver vara många för att vår röst mot kommunen 
ska ha tyngd.

Betala 50:- på bankgiro 531-9850 eller om du har swish på 
nummer 123 233 94 71
Under 18 år ingen avgift. Skriv namn på betalningen.
Var vänlig mejla namn, adress och e-mail på de medlemmar 
du betalar för till info@bevarasvartedalen.se


