Leader-projektet ”Kraftfulla Näs” inbjuder alla boende i Näs till vindkraftkvällar
Bakgrund:
Vindkraft på Näs är inget nytt och alla på Näs vet rätt hyggligt vad det handlar om. Ett faktum som dock varit
lite störande är att den allra mesta vindkraften på Näs ägs av personer och företag som inte bor eller är
verksamma i Näs. Några inom Näs Sockenstämma tyckte att det vore fantastiskt roligt om det i alla fall i någon mån gick att ändra på detta. Då det började bli dags att planera för ett generationsskifte även av vindkraftverken på östra sidan om Uddvägen tycktes en chans finnas då markerna på denna sida av udden inte
var lika hårt utnyttjade som på den västra sidan. Socknen arrenderade därför ett par fastigheter i norra ändan och ansökte samtidigt om ett Leader bidrag för att därmed ha råd att tillsammans med övriga arrendatorer på den östra sidan undersöka möjligheterna att bygga ny vindkraft inom området. Projekteringsarbetet
har nu kommit igång och samråd för en ny park har hållits under sommaren.

Leader-projektet ”Kraftfulla Näs”
Leader stödet som beviljats har flera villkor. Ett av dessa är att boende i socknen deltar i projektutvecklingen
och att de lärdomar som kommer ur detta arbete sprids. Sockenstämmans projektledning har därför nu planerat in åtta information/diskussionskvällar under hösten. Vi har tänkt att kombinera nytta med nöje, så vi
äter även något lättare tillsammans då vi ses.

Alla kvällarna har samma upplägg men olika tema. Mötena hålls i bygdegården (skolan). Vi
samlas kl 19.30. Under som mest en timme redogörs för kvällens ämne. Därpå tar vi och
äter något lättare – typ varm macka och en öl/kaffe – och sedan diskuteras kvällens ämne.
Vi räknar med att vara klara vid 21.30. Ju fler som kommer desto bättre, inte minst sett ur
redovisningssynpunkt gentemot Leader.
Möte 1, 9 okt: Presentation av Leaderprojektet Kraftfulla Näs. Sockenstämman sökte och fick beviljat
ekonomiskt bidrag via Leader Gotland. Projektet består av flera olika delar där lokalt ägande av vindkraft och utveckling av socknen är några av punkterna.
Möte 2, 16 okt: Projektering och process. Att alls få tillstånd till att bygga vindkraftverk tar tid, om ens tillstånd i slutändan beviljas. Denna kväll redovisas hur långt projekteringen kommit.
Möte 3, 30 okt: Hänsynstaganden. Näs hyser höga naturvärden, inte minst är det en viktig fågellokal. Vidare
är det nära till bostäder och turister som uppskattar det vackra landskapet inom och utom socknen. Detta ställer
krav på anpassning och hänsyn. Vi går igenom vilka slutsatser projektledningen hittills dragit med anledning av
detta.
Möte 4, 6 nov: Projektets ekonomi. Tanken är att dels socknen via Sockenstämman och dels att de Näsbor
som vill och kan skall äga andelar i den nya parken. Denna kväll fördjupar vi oss i de faktorer som påverkar det
ekonomiska utbytet av ett dylikt ägande.
Möte 5, 13 nov: Aktieägande i Källgärd AB. Vi fortsätter på ekonomitemat, men fokuserar denna kväll på
den ägarstruktur som planeras och hur den passar in för de inom socknen som tycker att det är en intressant investering. Möjligt utfall, risker och chanser.
Möte 6, 20 nov: Lokal utveckling. Hur vill vi att socknen ska utvecklas under de kommande decennierna?
Vad kan locka hit människor och företag? Vindkraften påverkar oss lokalt men ger oss också ekonomiska möjligheter. Åt vilket håll ska vi gå?
Möte 7, 27 nov: Bygdepengen. Om och när den nya vindkraftsparken kommer på plats ökar dels det årliga
bygdepengsstödet till socknen, dels åtgår inte pengar till fortsatt projektering. Detta betyder – allt annat lika – att
de belopp stämman har att spendera på annat än vindkraft bör bli avsevärt större än tidigare. Hur ska vi använda
dessa resurser bäst? Knyter an till föregående möte om lokal utveckling.
Möte 8, 4 dec: Spridning av det goda exemplet Näs. Idén att socknen på egen hand förädlar en slumrande
vindresurs till projekt som kan bidra till att stötta en positiv utveckling inom många områden inom socknen var en
idé som kraftigt bidrog till att Leader beviljade vår ansökan. De har därför ställt som villkor att tillvägagångssättet
sprids över Gotland. Vi hoppas få över någon/några representanter för närliggande LRF avdelningar för att med
dem diskutera hur detta kan göras på bästa sätt.

