HÄNDELSEFÖRLOPP Inger Almström och Fören Livskval f Stöverberg
2011-02-09 Norran artikel s 6. Förslag till reviderad vindkraftplan. Kommunstyrelsen väntas
ta ställning. Brattberget tillkommit. Boende och andra protesterat mot Hornliden därför är
Brattberget inlagt istället.
Obs! Ingen av markägarna Olavi Lundström, Per Lundström eller Sixten och Inger Almström
har blivit kontaktade. Vi skulle för länge sedan ha blivit kontaktade såsom sakägare och
Jörgen Flykt skulle blivit kontaktad såsom boende utan mark.
2011-02-16 Sixten och Inger Almström skickar ett brev till länsstyrelsen med en fråga om
varför de tillåtit kommunen att föra in ett nytt område utan att ens informera de boende. Inget
svar.
2011-02-15 Norran art s 20. Brattberget beslutat lämpligt, fortf utan att vi informerats. I
artikeln sägs att det inte går att lägga till områden efter att plan varit utställd, endast ta bort.
OBS Detta gällde tydligen inte Brattberget. Vi försöker få svar. Kommunen beslutat ta bort
vår by utan att vi har några mänskliga rättigheter. Inget annat län har detta förfaringssätt och
vi får inget svar från länsstyrelsen. Olavi får s 101 av Kommunens plan. Där står att området
är avverkat. Men inte allt i Stöverberg och skog ska ju växa upp! Störningarna för boende i
Stöverberg och Högheden blir mycket stora – vi är fortfarande inte informerade och planen
har gjorts utan samråd.
2011-02-23 Norran art s 14. Försvaret sagt ja till Kraftös begäran om vindkraftverk,
Brattberget 18 st. Enl tidn är Kraftö ute efter sådana ställen där de stöter på så lite patrull som
möjl, enl Samuel Brissman, pressansvarig. Vi befinner oss i chock och väntar på
länsstyrelsens svar.
2011-02-21 Träffar Tord Seved Lidman i Arvidsjaur och frågar honom om han fått officiella
dokument, blivit kallad till möten. Han svarar att dokument inte finns, möten har varit om
Brattberget men de har bara varit till för de som är med på det, inga andra skulle informeras,
det var inte nödvändigt.
2011-02-25 Norran art del 2 s 11. Ett sött hemma hos reportage där reportern missat vår
uppmaning till alla att inkomma med begäran till kommunen om att bli sakägare.
2011-02-27 skickar 1 boende och 2 markägare brev till kommunen. Ett brev vardera om att bli
förklarad sakägare och om inte att skäl och sätt att överklaga anges. Ett brev vardera om att få
planförslag hemskickad för samråd och eventuell klagan innan den ställs ut, dvs efter
riksintressena, som lagen anger. Kopia av breven skickas till länsstyrelsen för diarieföring
eftersom vi vet att kommunen brukar kasta ovälkommen korrespondens. Inget svar.
2011-03-02 Norran insändare s 19. Greger och Carina Johansson, Järvträsk. Punkter mot
vindkraft på Brattberget.
2011-03-02 besöker Inger och Sixten Almström kommunens Per Lidström, vi är där i två
timmar utan att han kan förmås erkänna oss som sakägare eller förneka att vi är sakägare. Han
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bekräftar, muntligt, mottagandet av breven men vill inte godkänna markägare som sakägare i
kommunen i någon fråga. Ingen plan skickas. Han säger också att samebyarna, vilka är
riksintresse, har inlagt sitt veto mot all vindkraft på kronmarken men att Mausjaurs sameby
inte har något emot vindkraft på Brattberget och har inte något ersättningsanspråk för förlorat
renbete. Högst ansvarig för vindkraften på Brattberget är kommunalrådet Jerry Johansson.
2011-03-04 fm. Ringer Per Lidström på Ingers privata mobil nr och försöker ta i med
hårdhandskarna. Ingen blir sakägare, inget brev besvaras och ingen plan skickas. Kraftö lever
sitt eget liv, inget han kan göra något åt. Som svar på frågan om Kraftö hädanefter skulle
sköta kommunens kontakter med sina medborgare blir svaret nej. På frågan om vad som
skulle hända när Lidström går i pension och om rådet får annat arbete eller så och försvinner
från sin post, blev svaret att högst ansvarig i kommunen var nu Tekniske chefen Heikki
Kairento. På frågan om vem som bär ansvaret om nuvarande tjänstemän slutar teg han. Jag
avslutade samtalet med att våra krav står fast. Vi ska bli förklarade sakägare och han ska svara
skriftligt samt att ingen telefonkonversation godkänns, planen ska skickas.
2011-03-0-4 em skickar nytt brev till kommunen med samma lydelse som i brev av 27
februari med tillägget: Diarieförs omedelbart samt kopia till länsstyrelsen och Justitiekanslern.
Kopiorna till länsstyrelsen samt kopior och brev i ärendet till Justitiekanslern skickas samma
dag.
2011-03-08 Möte Stefan Andersson, Norra Skogsägarna. Info o tel nr till sakkunnig Norra
Umeå, dock på semester i veckan. Vindkraft ej riksintresse av samma grad som samer. Enligt
EUs maskindirektiv ska varje vindkraftverk vara inhägnat med minst 500 m runt om.
2011-03-09 Överklagar länsstyrelsens beslut att godkänna ”smärre justeringar”, som de
svarade oss att vi var, ”efter samråd”. Detta är olagligt enligt miljöbalken. Att utplåna en hel
by är inte smärre justeringar. Kopia JK.
2011-03-10 Polisanmäler Arvidsjaurs kommun för brott mot kommunallagen eftersom vi
varken blir förklarade sakägare eller förkastade såsom sakägare.
2011-03-11 Insändare Norran m svar fr Per Lidström …”ca 1,2 km från makarna Almströms
bostad har kommunen i planförslaget lagt ut ett område som bedömts som lämpligt för
vindbruk” sedan planen ånyo justerats och varken har samma utseende som det första tillägget
eller den skiss som fanns 03-03 ingår vårt skifte samt att gränsen flyttas till 900 m närmare.
Vidare…”Tillägget till översiktsplanen kommer att antas av kommunfullmäktige under hösten
2011. Kommunen erkänner att de borde haft samråd med oss före tillägget men att ”gjort är
gjort”.
2011-03-14 Brev till kommunen om besvärshänvisning i sakägarfrågan, brev till
miljööverdomstolen, länsstyrelsen. Kommunen erkänt fel vill inte ange besvärshänvisning.
2011-03-17 Försökte hämta planen på kommunen son lovat, ingen plan. Lät hälsa att vi skulle
hämta plan 03-20.
2011-03-20 Förlaga nr 2 klar till veckotidningar, börjar pytsa ut fr om 21a.
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2011-03-21 Hämtade planen i kommunens växel.
2011-03-22 Svar JK dat 03-21 ärende 1782-11-21 akt bil 13. Kommunen hävdar pågående
ärende tillägg alltså gör de inget. Bön om arkeologisk undersökn av Brattbergets planerade
vindkraftpark till Uå Univ, Norrb Museum och Riksantikvarieämbetet m kop till Green Peace
och Naturskyddsföreningen. Svar Miljööverdomstolen. Inte deras bord. Svar Polisen. Inte
deras bord, hänvisar till Länsrätten.
2011-03-23 Tillskrivit JK, som har inte förstått. Tillägget beslutat i plan utan samråd.
Tillskrivit länsrätten samma sak. Tillskrivit Roger Kvarnström, Lokalradion om hur vindkraft
i Arvidsjaur går till.
2011-03-23 AnnonsXet ber alla tänka till innan de offrar alla andra näringar inkl turisterna f
några personers vinst som kostar andra allt de har o uppmanar kommunen m fl till eftertanke.
2011-03-24 Brev till Glommers Center om deras förslag till bonus f nyinflyttade, kan vara bra
men se till att stoppa vindkraft Brattberget annars flyttar de som blir hemlösa ur kommunen
och andra med. Kan vara svårare att rekrytera ny befolkning när den gamla måste ge sig av.
Inget svar.
2011-03-24 Brev till Svansele Invest m fl intressenter runt Stoorn. Brattbergets vindpark
kommer att störa utsikten och att besökare då kommer att se ut över en förut levande bygd
som människor tvingats lämna, bön om protester. Inget svar.
2011-03-24 Arvidsjaurs Hembygdsförenings Årsmöte. Inoff diskussioner om Brattberget.
Flera uttalade att de kommer att lämna kommunen om de inte tänker om i den frågan samt
påpekade hur kulturfientlig kommunledningen är.
2011-03-26 Jakt och Fiskemässa i Arvidsjaur. Inofficiella diskussioner med intressenter i
Östra Kikkejaur, Mausjaur samt övriga naturintresserade.
2011-03-28 Tillskrev kommunen och länsstyrelsen. Samråd, besvärshänvisning. Påpekat att
de blandat ihop objekten 34 och 35. Ej tillräckligt samråd med samebyar. Vi störs mindre av
Högaliden mot Hålbäcken, de är ändå för och kommer inte att protestera.
2011-03-29 Tillskrev Svenska Röda Korset om brott mot folkrätten. Vi nekas mänskliga
rättigheter samt blir drivna från egendom och hem utan att erkännas som sakägare och
kommer om kommunen får som de vill, att bli helt utan ersättning och hemlösa.
2011-03-29 Norra Skogs sbo möte i Glommersträsk. Anders Henriksson, Kraftös man i
styrelsen, ingen protesterar. Han blev vald till Äbin (älgobsrepr) för omr vb gränsen-Arjeplog.
Jag inlade besvär. Förordade någon med ett bredare kontaktnät från ett stort lag, inte en som
sitter och jagar kalv ensam. Jag sa också att han bryter mot Norras certifieringsregler genom
att förorda exploatering i st för skog på skogsmark, regelbrott. Världens liv! Lööv skrek o
skrek, kom intill, spottade och fräste mig i ansiktet, ville ha det till att jag ville ha posten själv,
jag som inte ens jagar älg. Jag skulle föreslå annan! Jag sa att det var i allmänhet
valberedningen som föreslog. Lööv hade sagt att HAN PERSONLIGEN förordade
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Henriksson. Ingen sa något. Tillslut var jag tvungen få slut på spottandet, jag kunde ju få nåt
smittsamt, så jag föreslog att vi kunde ta varför jag var emot Henriksson någon annan gång.
Lööv hade ju inte förstått exploatering och certifiering. Jag har aldrig blivit så förödmjukad
förr utan att någon enda ingripit.
2011-03-30 Mailade Norras politiskt ansvarige Jonas Eriksson, som vägrat hjälpa oss i
vindkraftfrågan. Han svarade 03-31 att det inte var olämpligt med en Kraftö representant som
inte kan något om vare sig jakt eller skog, inget olämpligt i att ha en som själv bryter mot
certifieringsbestämmelserna och för att pensionärer känner sig hotade av hans yrkesutövning
hos Kraftö. Eriksson satte inget värde på Norras firmanamn. Sixten pratade med ordf
Mörtsell, som lovade tala med vice ordf Hardegård, som var på mötet och satt snett emot mig
och bevittnade hela händelsen. De skulle fundera på vad som skulle göras. Inget svar.
2011-03-30 Brev till länsstyrelsen om kopior på all deras korr med kommunen om 34
Gallejaur som blev 34 Brattberget och 35 Gallejaur. Tillstånd krävs för mer än 6 verk. Kopia
av tillståndet begärt. Kopia till FSL annars kastar länsstyrelsen bara brevet.
2011-03-31 Länsrätten ber oss komplettera, vilket vi gör. Skatteverket vill ha in
kompletterande upplysningar om föreningen Livskvalitet för Stöverberg, skickas.
2011-0-4-01 Naturskyddsföreningen beklagar att de inte har resurser att hjälpa oss.
2011-04-02 Kraftö möte i Glommers med särskilt inbjudna. Vi inte inbjudna. Vet inte vad
som sagts.
2011-04-04 Leif Andersson, Högheden Center ringde Sixten o frågade om vi skulle på mötet.
Sixten svarade ja. Andersson lät som om han var emot nu, men Lidström sa att han lovat
skriva på. Han hade varit på mötet men vad vi vet äger han ingen mark inom området om han
inte har fullmakt fr någon eller köpt in mark som vi inte känner till.
2011-04-04 Svar fr JK ang vårt förtydligande att kommunen inte haft samråd samt att de bytt
nummer med syftet att förvilla. JK svarar att de inte bryr sig om oss.
2011-04-04 Möte Järvträsk. Simonsbacka vår representant. Många för vinkraft väldigt
otrevliga mot vår man. A Henriksson, Leif Norén, Ove Lundgren, Sven-Olov Granlund (C)
och C-H Lundström i kotteri. Granlund hävdade att han ännu inte tagit ställning, i samband
med att han blev utsedd till protokollsjusterare. Utredare Per Lidström kom med ordf f byggmiljö o hälsa Anders Harr (Sveaskog), vilken blev mötesordförande. På beg om protokoll fick
jag föra anteckningar och S-O Granlund och Per From, Hålberg blev justeringsmän. Inte
heller From hade tagit ställning i vindkraftfrågan. Lidström sa att han skulle rekommendera
kommunstyrelsen att dra tillbaka Brattberget, men om kommunfullmäktige skulle följa hans
rekommendation visste han inte. Vi vet ju inte heller om han verkligen har rekommenderat
det. Till kotteriet sa han då tar det ett år annars kanske hela planen faller och det skulle ta
längre tid. Kotteriet hade inte tid att vänta. Allmänningen har inte släppt planerna på att bygga
ut kulturreservatet Gallejaur.
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2011-04-05 Stormyrliden registrerat som potentiell vindkraftpark. Skrev begäran om
sakägare. Givetvis inget svar.
2011-04-06 Brev till kommunstyrelsens sammanträde 2011-04-11. Allmän fråga hur
kommunens policy ser ut betr diarieföring av inkommande brev och hur policyn är när det
gäller att besvara brev. Mail Bakteman AnnonsXet och Fiskträsk om att de också ska begära
att hela planen dras in p g av otillräckligt samråd, formfel i samband med
miljökonsekvensbeskrivningen osv.
2011-04-06 Skrivit klart protokollet 4 sid, skickar Granlund f påseende, original till Harr,
Sixten lämnade in. Ringer sen From för att han ska läsa och säga om jag missat något. Brev
Gustav Marklund, stuga Högheden m anl av hans tel samtal igår m mtrl om Brattberget samt
bön om att han överklagar. Liten notis i Norran om Järvträskmötet, värdelöst och felaktigt.
Praktikant skrev.
2011-04-07 Dementi fr någon. Järvträskmötet inte samråd bara information. From hämtade
protokoll för påseende. Han sa att skulle Harr skriva under torde det dröja. From fick karta
och ta del av hur vi gjort från början. FSL info och nyttiga hemsidor. Han visste inte hur han
skulle ställa sig till den föreslagna vindkraftparken Hålberg-Näverliden.
2011-04-10 Årsmöte Föreningen för livskvalitet i Stöverberg, Per, Gunnar, Åsa, Sixten, Olas,
Inger, Jörgen på tel. Jim och Ulla-Britt inte med. Vi fortsätter kampen. Skrev pressrelease om
årsmötet och sände till Norran – ingen reaktion.
2011-04-11 Arvidsjaur Kommunfullmäktige. Min Öppna Fråga till allmänhetens fråga hade
kommit bort! Ställde den muntligt. Fick före tillsägelse att det inte var en debatt, fick be länge
innan någon iddes sätta på mikrofonen. Ställde frågan om diarieföring och svar. Konfererande
i podiet samt till en sekreterare. Svaret blev att de följer kommunallagen, diarieförs men vem
och när, inget svar. Frågan om tjänstemän besvarar brev så gör de det inom skälig tid.
2011-04-12 brev till kommunen m anl av frågan fr 04-11 om diarienummer på våra brev till
Per Lidström. Jörgens och Föreningen Livskvalitets brev.
2011-04-13 Svar fr Kommunen. All korrespondens i vindfrågan har samma diarienummer
oavsett vilket objekt som avses, konstigt. Ingen uppgift om Jörgens eller Olas brev. Våra och
föreningens är diarieförda men en del har kommit samma dag som de skickades, konstigt.
Vårt brev av den 12e inte diariefört. Alla brev går den vidare till aktuell tjänsteman som ska
besvara, vilket inte skett. Olas skickar sin överklagan av planen. Påminner Länsstyrelsen om
att vi vill ha ut all korrespondens ang obj gamla 34, nya 34 och 35. Inget har hänt.
2011-04-25 Skriver JO anm kommunen länsstyrelsen. Skickar våra brev, de diarief o de som
inte, J’s , Olas och FSLs, vilka inte är diarieförda samt Händelseförloppet. Vidarebef de
senaste bilagorna fr FSL till Per L och skickade samtliga bilagor till Greger Johansson,
Järvträsk.
2011-04-27 Länsstyrelsen svarar på brevet om beg av all korr. samma brev som 03-01 men m
tillägget att processen är igång och att länsstyrelsen inte lämnat något yttrande över
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Brattberget eftersom det inte var med under samrådsskedet. Länsstyrelsen bryr sig inte om hur
kommunen numrerar. Samrådshandlingen sänd. Kopia av den kommunen har i
samrådsredogörelsen utom att 2 kartor finns med som kommunen ”glömde” ta med. Där syns
tydligt att Brattberget inte finns med.
Kommunstyrelsens protokoll av 2011-04-11 Kf §20 ”Under allmänhetens frågestund. K fullm
ordf Eivor Sandström o kommunchef Johnny Högberg besvarar frågan m att kommunen inte
har ngn speciell policy runt diarieföring. Hanteringen av allmänna offentliga handlingar sker
enligt vad som regleras i kommunallagen. Inkomna brev och skrivelser vidarebefordras efter
att de inkommit till ansvarig tjänsteman/politiskt organ. Då inga ytterligare frågor…” Här i
protokollet skrivs inget om att brev ska besvaras.
2011-05-01 Möte i Järvträsk av Järvträskarna själva. De hade bildspel som visade hur det kan
komma att se ut. Gav en kort info till de som var mot om Länsstyrelsens brev samt gav dem
kop av den karta Länsstyrelsen fått samt kop av protokollet fr förra mötet. För några var det
helt klart att de såg pengarna som viktigare än våra liv, speciellt en uttalat troende kvinna
hade inget emot att vi gick under så länge det inte på verkade hennes semestrar. Hon hade inte
sett att det fanns en miljökonsekvensbeskrivning och förstod nog inte vad det var heller.
2011-05-07 Vårt överklagande är färdigskrivet och ska lämnas personligen, sådant det nu är
22 sid samt inl o avslutn. Kop länsstyrelsen och FSL. FSL skickar centralt då Fören
livskvalitet inte har 100 medlemmar och annars inte räknas. Öppen fråga till nästa
kommunstyrelsesammanträde lämnas på samma gång: Vem är ansvarig för utredn,
handlingar, påskrifter etc när tjänsteman slutar? Jag vet att kommunen ansvarar för detta men
med tanke på Lidström som målvakt och historien om Laponia staketet kan man ju undra. Ett
medborgarförslag att göra kommunen till vindkraftfrizon m hänvisn till art i tidningen Aktiv
mäklare, vilken konstaterar att turisterna sviker vindkraftomr, fastighetspriserna går ner alt
objekt blir osäljbara för att det motsatta gäller i fredade områden. Lämnad till
kommunstyrelsen för beredning och där lär den stanna.
2011-05-08 Får fram Glommers hemsida där Henriksson namnger Bo Granlund, sig själv och
Carl-Henry Lundström som drivande tillsammans med Kraftö. Ljudet sägs vara som ett
kylskåp. Länkar till Kraftö. Blev så kränkt att offrandet av vår by och våra liv beskrevs som
framåtanda att jag hotade Klockljung med rättsliga åtgärder om inte sidan försvann och min
kommentar kom in o mindre än ett dygn senare var texten borta o sorts förklaring där.
2011-05-08 Glommers hemsida om hur duktiga Anders Henriksson, Carl-Henry Lundström
och Bo Granlund är som vill göra oss hemlösa inom 3 år. Krävde av Klockljung, vid
journalistisk sed och repressalier att ta bort då vi inte blivit informerade samt att vi blir
kränkta. Borta mindre än ett dygn senare samt att mina inlägg publicerats.
2011-05-09 Uppdat det allm brev som finns i Tommy Hanssons Blogg.
2011-05-10 Förvaltningsrätten ringde, finns inget de kan göra i nuläget, men dagen efter
beslutet fattat av kommunen. Vi får avvakta där och tacka för hjälp och information.
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2011-05-11 Begärt tillståndsansökn fr Kraftö samt allt om Brattberget. Svar 05-23 Kraftö har
inte lämnat in någon ansökan, enl Joakim Lundbäck länsstyrelsen, vad ska man tro om det?
Skickat till de kristna tidningarna nu när kyrkorna i världen ska värmas upp m biobränsle –
ingen reaktion.
2011-05-11 FSL mailar överklagandet fr medlemmarna och vår lokalförening. Åkte upp med
den formella underskriften den 16e.
2011-05-11 Lämnar öppen fråga till kommunfullm nästa möte. Om en handläggare, tj man el
konsult slutar sin anställning vem är då ansvarig f hans/hennes utredn beslut o uskrivn
överensk? Lämnade ett medborgarförslag om vindkraftfri kommun m hänvisn t mäklarnas
tidn.
2011-05-18 ringde kommunchef Jonny Högberg f att skälla i allmänhet o besvara frågan i
synnerhet. Den anställde är ansvarig. Har den slutat finns ingen. Sa att så hade inte andra
kommuner det. Han var arg f att jag skrivit kommunstyrelse i st f fullmäktige. Ändra det då,
sa jag, det är en öppen fråga. Han ville veta hur mkt jag kunde. Ingenting alls sa jag, men jag
har juridisk hjälp. Vi var inte sakägare och så var det med det. Jag sa att det var vi visst. Inte
enligt hans sätt att se det möjligen enligt mitt men det hade inte med verkligheten att göra.
Med miljöbalken sa jag. Han hade massor av sakägarlistor o vi var inte på dem. Jag blev bara
arg. Läste lusen av honom, till ingen nytta försökte jag i varje ärende. Han hade inte varit på
samrådsmöten, han hade inte varit hit, han kände inte till kartorna, han visste inte…I alla
andra kommuner har den som har din tjänst gjort allt det där. Dom vet. Tillslut sa jag, tror du
bara jag känner folk inom kommunen? Jag vet hur det är på andra håll och hur det ska vara.
Det här är bara ett sätt för kommunen att ta död på södra delen. Först skolan så gick inte det så
brandstationen så skolan igen o det gick men folk stannade kvar, klöste sig kvar, men nu nu dj ska dom bort för det här det kan dom inte överleva. Vad är det för mening med att lägga ned
Järvträsk, där SM har anordnats, kommunens till ålder yngsta by, en by som är på aftontidn
dyraste hus lista? Visste inte. Sa att folk pratar om att lämna kommunen. De som kan kommer
att ge sig av utom socialbidragstagarna för de kommer ingenstans men som du väl vet är det
ingen här som är det för då kan man inte äga något och det gör vi alla. Han talade så väl om
de markägare som var för. De är inte kreditvärdiga en gång sa jag, kolla upp det. Han blev
osäker o drog efter andan när jag sa att de inte har råd idag o om än de skulle fondera vartenda
öre de ev får för vindkraften kommer det ändå inte att räcka till att gräva upp fundamenten o
göra av med dem eftersom det är miljöfarligt avfall och om han kom ihåg att sopsortering o
återvinning är relativt nytt och hur mycket mer kommer vi inte att sortera i framtiden och hur
dyrt kommer inte det att bli och det blir kommunens ansvar den gången. Han försökte lamt
protestera men jag hänvisade till att vi alltid brukar följa EUs direktiv i annat och förutsätter
att de kommer att följas i det här också. Ja, jag vet då inte säkert om vi ska ha vindkraft i
kommunen, sa han då. Men han är inte att lita på och egentligen vet jag inte varför han ringde
och inte vem som hade bett honom om det heller.
2011-05-11 Skrev ännu ett brev till länsstyrelsen för att de inte ska ge tillstånd till byggnation
på ett oförhandlat område. Begärde ut korr om Stormyrlidberget samt allt i Brattb Gallej e 20
april. Svar mail 05-22 ingen ansökan, ingen ny korr Brattb. Ignorerade Stormyrlidb mail tillb.
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Brev till Kvällsstunden o Budbäraren f att kristna kyrkor världen över uppmanas gå över t
biobränsle o inte exploatera befolkningen o anl Järvträsk mötet där en persons sommarstuga
på Gotland ansågs mer värd än våra liv, det var ju bra att det kom ut i det fria.
2011-05-20 begärde överprövning Stockholms kammarrätt m anl att Kraftö (enl anonym
myndighetsperson, off record) lämnat in bygganmälan på Brattberget. Brev till Kraftö, nu
räcker det! Vi finner oss inte i det, lägg ner Brattberget för vi ger oss aldrig. Kopia jurist ifall
det skulle hända något (mer). Kop länsstyrelsen, kop kommunen o FSL.
2011-05-22 Brev Amnesty Sverige om hjälp vi blir internflyktingar, vem handhar folkrätt?
Länsstyrelsen svarar att Kraftö inte lämnat in någon ansökan. Mail tillbaka vem? Inget svar.
Art i Norran ”Hundratals tyckte till om vindkraftsplanen”.
2011-05-23 Mail länsst kop Fsl all korr efter 20 april f 34, 32 och 35 samt före detta datum
utom det jag tidigare fått för nr 32 Stormyrlidberget, oavsett aktör. Samt förtydligade
bygganmälningsansökan från vilken aktör som helst rörande dessa 3 obj. Skrivit till
landshövdingen.
2011-05-24 Norran art få positiva till vindkraft Allmänningen och Henriksson, den senare
hänvisar till ökad turism! Jerry M Johansson i Moräng vill utöka Näverliden-Hålberg 33.
Skrev till Equine Behaviour Forum om att ta upp frågan om forskning kring Wind turbine
syndrome hos häst, kan publiceras i höst-vinter. Frågan publicerad i Issue 87, 6 okt.
2011-05-25 Flyget bildar bolag för att via centralorg få tillg till jurist som ska hjälpa dem i
myndighetsfrågor osv. Påminner kommunen om att vi inte fått svar på frågan om egen adress
för Föreningen livskvalitet för Stöverberg av 04-12. Artikel om förfallet i Kristineberg och
vad myndigheterna gör för att antingen riva, bevara eller snygga upp. I analogi med att
kommunen alltid deltar när ett så stort samhälle byggs, men lämnar förfallet att sköta sig själv.
2011-05-27 skrev tillbaka till Univeristetslektor, Örjan Pettersson, Kulturgeografi Umeå
universitet och talade om att Arvidsjaurs kommun gått ett steg längre och påskyndat
avvecklingen av de allra minsta mest välskötta byarna där folk vill bo kvar genom att, utan
samråd godkänna vindkraftverk. Artikel i Norran. Fler invändningar mot vindkraftverk.
Flyget kräver 5,5 mils radie för sin verksamhet samt avvaktan av ny utredning.
2011-05-28 Åmliden i Malå får vindkraftverk 11 st max höjd 136 m.
2011-05-31 Tel fr Anders Nilsson Vendev Djursholm, där även Kraftö, Vindö m fl företag
bor. Om Brattberget och vårt brev. Brattberget långt borta för deras del. Inte betalat
Henriksson ngt, ingen får procent på byggda, inga pengar under bordet betalade. Ingens mark
blir intvingad utan arrendeavtal. Svarade på fråga att vår by, nu när vi blivit behandlade så här
skulle ha ett säkerhetsavst på mini 2 km fr yttersta skiftesgräns och att det är ca upp till
bergets mitt och lika långt från Järvträsk så Brattberget är för litet. På fråga sa jag att Lidström
lovat oss att vi skulle förlora allt och att vi aldrig skulle ge oss. Ev inlösen sa Nilsson. Jag sa
att det var ingen lätt sak att flytta på oss, 2 verkstäder, en kennel, logar, lador, hästar bara
gårdsplanen ca 5 miljoner och sen lidandet, utläggen och Sixtens speciella lidande eftersom
han är minst 4e generationen på gården och grannarna och gemensamhetsanläggningar…Han
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bara suckade djupt och frågade efter skiftesnr. Sa att jag var i Piteå och inte hade men gav
honom vårt nr och sa att de andras heter nog Stöverberg (men de heter också Högheden).
Suckade åter djupt och sa att Brattberget om ens någonsin mycket långt borta. Jag frågade
varför jag skulle tro på just honom när t ex kommunen brutit mot alla lagar som finns, men
han sa att dom skulle inte göra det, hade inte ens sökt.
2011-06-01 Svar Amnesty. De tycker inte att vi platsar inom deras område ändå stämmer
varenda punkt (utom att det inte är i ett främmande land). Skrev tillbaka.
2011-06-03 Brev till Kraftö om de ev har koncession eller option på Brattberget eller sökt
något sådant. En rådgivare sa att jag skulle fråga om det. Tackade för att de numer ämnar följa
lagar och bindande rekommendationer, eftersom ryktet har att de inte gjort det förr, men vill
ändå ha skriftligt på det. Ingen reaktion.
2011-06-07 Brev t Norrb FN förening och Sv Freds o Skilje kansli Sthlm om brott mot
folkrätten och bön om hjälp innan vi blir internflyktingar. Hänv till art i Sydsvenskan o
Sveriges Radio fr 06-06 fått av FSL. Förvaltningsrätten underkänner Länsstyrelsens
förmedling av anmälan av kommunens lagbrott. Överklagar med stöd av nya uppgifter, mbh
nämnds protokoll fr 2007.
2011-06-13 JO svarar att kommunen inte behöver svara på brev, speciellt inte sådana som
söker en förklaring på varför en olaglighet kan fortsätta fastän den blivit uppdagad.
Olagligheter som pågår är helt ok. Kommunstyrelsens sammanträde. Info fr Scandinavian
Aviation Academy och en not om att YTH utbildnings utredn (flyg?) kommer till sommaren.
2011-06-27 Kommunfullmäktige. Allmänhetens frågestund. Min fråga om ansvar för utredn,
handl o skrivna överensk besvarades m kommunallagen. Kommunfullmäktige el delegation
att fatta besl om handl slutar är det resp nämnd som är ansvariga.(nämnderna är ju
fritidspolitiker) Inte direkt samma svar som jag fått privat, där var det klart att ansvaret alltid
låg hos arbetsgivaren, kommunen. Mitt medborgarförslag om vindkraftsfrikommun med stöd
av Mäklarnas tidning (halverat fastighetsvärde) o hänvisn till flyget o de traditionella
näringarna vilka går väl ihop med turismen men inte med vindkraft, togs upp och
överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Gymnasieflygskolan kommer att läggas
ned p g av för få ansökningar o den ska avvecklas.
2011-06-29 Vi kommer att få egen adress till Föreningen livskvalitet för Stöverberg. Det blir
nr 7 eftersom det huset ligger längst bort i byn och alla hus ska ha adress. Kommunen hade
tappat bort nr 2 när de tog över adresserna från Posten. Detta är också ändrat och Per får nr 5.
Bekräftat 2011-07-06.
2011-07-01 Tord Seved Lidmans alla skiften inkl Brattbergsskiftet till salu, privat utan
mäklare. I annonsen står…”värdefull, ca 230 ha…planerad vindkraft” på blocket står det
vindkraft planerad inte beslutad. Anbudstiden ute 2011-08-14 före kommunstyrelsens
sammanträde 08-22. På nytt på blocket insatt 08-07 samma anbudstid. Sålt i oktober.
2011-07-07 Kammarrätten I Stockholm som har hand om myndighetsmissbruk tycker inte att
bedrägeriet med nummer och den uppenbara lögnen om samråd är myndighetsmissbruk. Det
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finns nu ingen myndighet som tycker att det är fel att stoppa en stöld. Brottet måste få fortgå
när det väl är påbörjat och sedan när det är klart så är det ju klart och då är det ingen mening
att ingripa.
2011-08-19 Norran påstår att de 35 områden som var i planen nu är klassade som olämpliga
utom Fiskträsk som är potentiell. Två andra omr, som inte berör oss, är nyintagna. Förslaget
har ”reviderats” och förväntas beslutas i höst. Norran hävdar vidare att Brattberget är lyft ut p
g av bristande samråd.
2011-08-23 Vindkraftföretaget O2 yttrat sig i Norran om att kommunen ändrat planer förr och
förväntade sig att den nya reviderade planen – vilken i nuläget är till deras nackdel – ska
komma att ändras till deras fördel innan oktober då allt ska beslutas i fullmäktige.
Länsstyrelsen ska ha yttrat sig över den nya planen, framhöll tidningen vidare.
2011-08-23 Mailade Fors Länsstyrelsen om att ta del av all deras nya korrespondens angående
våra ärenden, Stormyrlidberget, Brattberget och Gallejaur, oavsett benämning. Tillskrev Per
Lidström om den ”reviderade vindkraftplanen” som Norran hänvisar till och undrar hur man
kan få ta del av den då vi inte hittade den på nätet.
2011-08-25 Anonym insändare i Norran, skogsägare kallar sig Harri Vattski, men vi vet att
han är från södra delen och har haft hjälp av minst en till att skriva insändaren. Vi beslutar i
styrelsen att, trots att vi tror oss veta vem han är, inte bemöta anonyma insändare.
2011-08-26 Svar Fors, inte hans bord. Inga ansökningar om bygglov inlämnade för nämnda
objekt, vilket är hans bord. Hänvisade till Joakim Lundbäck. Tackade Fors och mailade
Lundbäck om all korr efter 2011-04-27 om obj 32 Stormyrlidb, 34 Brattb, 35 Gallej, eller vad
de kan komma att kallas.
2011-08-29 Lundbäck, vilken varit ledig hela sommaren, svarar med mail. Bilaga deras
Granskningsyttrande av 2011-05-20. Detta yttrande i sidnot. 2 not stämmer inte, en har fel
sida och en har vi inte alls. Dessutom har de kommenterat Brattberget nr 34 som om det hade
rätt att vara med i utställningshandlingarna, vilket de 27 april erkänt att det inte hade.
2011-09-01 Mail tillbaka t Lundbäck med förfrågan om de haft andra handlingar än de
utställda och i så fall varför. Samt varför de kommenterat Brattberget som om det hade rätt att
vara med i utställningshandlingarna, vilket de erkänt att det inte hade – såsom oförhandlat.
Inget svar.
2011-09-01 17.22 Per Lidström ringer och meddelar att beslutsunderlaget kommer att ligga på
internet fre-må.
2011-09-02 Beslutsunderlaget på hemsidan. 123 sid. Brattberget tom sida lyft ur utredningen.
Beslutetsunderlaget föreslås avslå all vindkraft i kommunen i nuläget med kommentaren att
vissa markägare kommer att tappa extrainkomster. Huvudorsaken är flygets
inflygningssträcka samt det, enligt lag, utökade MSA området på 55 km.
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2011-09-05 Formellt brev fr Per Lidström m info att reviderad plan finns att ladda ner från
internet. På dagen 2 v sedan min skriftliga förfrågan. Kommunen har nu lärt sig svara
medborgarna inom föreskrivna 2 veckor.
2011-09-09 Samtal i Arvidsjaur i butik om vindkraften. Apropå att vi klarar oss:”Nu kanske
kommunen ställer det så att vi inte får någon vindkraft alls och vi behöver verkligen jobben.”
Det framkom också att personen tyckte att vi använt väl hårda ord som ”hemlös” och
”deporterade”. Dom löser ju in, sa hon. Men hur kan man värdera Arvidsjaurs kommuns
äldsta hus, 4 generationers boende, hela vårt liv, sa jag. Ja men, nog kan ni bo kvar, alla andra
bor ju kvar. Markbygden, Havsnäs i norra Jämtland. Jag sa att jag inte visste hur det förhöll
sig där utan hänvisade till Gränna fallet m fl söderut och deras verk är inte ens 200 m höga.
Hon fattade inte. Byaföreningarna får ju pengar. Men om vi inte kan bo kvar och inte blir
inlösta vad bryr vi oss om vad byaföreningar får, det har vi ju ingen nytta av. Jag berättade om
strålningen, aldrig hört talas om, sa hon. Jag sa att Lidström sagt att skulle de bygga
Brattberget skulle vi inte kunna bo kvar för strålningen. Lidström verkade ha hög trovärdighet
men hon förstod fortfarande inte hur det kunde vara farligt här när det inte är farligt någon
annanstans. Det är klart att människor som endast hämtar informationen från bolagen och
deras citat i dagstidningarna är väldigt dåligt informerade och att de själva inte känner någon
lust att söka annan information. Här har FSL ett informationsproblem. Vi har ju försökt få
dagspress och veckotidningar, vilka läses av de flesta, att ta upp problematiken men de vägrar.
2011-09-10 Norran del 2 Annonser: Länsstyrelsen Norrbotten publicerar ansökan om 11
vindkraftverk vid Granliden vid Gullön, ser ut att vara det omstridda nr 17 vilket i den
reviderade utredningen anses som framtida potentiellt område. Samma område anses som
olämpligt i mbh nämndens protokoll av 2011-08-25 där det är ändrat till olämpligt p g av
rennäring, boende och turism. Yttrande in till Länsstyrelsen före den 17 oktober.
Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om vindkraften i kommunen som helhet den 31 okt.
Vindkraftprojektör/projektledare söks av Gothia Vind, Christer Nilsson mob tel nr adr
Skellefteå. Det var ju Christer Nilsson som yttrat sig över att det var så bra och driftigt att
försöka dra igenom Brattberget oförhandlat. Bas Skellefteå-Göteborg. Nordisk Vindkraft,
Göteborg inbjuder till anbudslämning driftunderhåll vindkraftpark Malå under byggnad, så
mycket för den storstilade reklamen om Skelleftekraft och lokal förankring. Enercon söker två
drifttagningstekniker till Piteåkontoret, krav kan resa hela tiden.
2011-09-15 Norran rapporterar om Granliden. Kommunen avvaktar med beslut till
länsstyrelsen tills vindkraftplanen är behandlad i kommunfullmäktige.
2011-09-20 -21 Norran. Kommunstyrelsen föreslår att vindkraftverk får byggas i Fiskträsk.
Invånarna bestörta över att mbh nämndens beslut om olämplighet rivits upp.
2011-09-24 Norran. Insändare. Anonym insändare ”Googlarn” inriktar sig på flygplatsens
terminalområde, vilket påstås vara störst i världen. ”Googlarn” fattar inte varför Arvidsjaur
inte kan bygga med mindre terminalområde, har sökt all möjlig info men uppenbarligen
missat FSL. Enl tidigare policy reagerar vi inte på anonyma insändare, även om en av oss
även nu tror oss vete vem. Norran skulle ändå inte ta ett svar med ”fel” avsändare.
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2011-09-28 Norran del 1 s 4 längst upp t h. Lokalreportern Westerlund väljer att ta upp den
anonyma insändaren och låter flygplatschefen Ralf Lundberg stå till svars. Han säger att
Akkanålke, där kommunikationsmasten ligger går bra för där finns redan en hög byggnad,
resten går inte m tanke på flygets framtid och flygskolan.
2011-10-03 PT ins s4 högst upp. B Perssons Vindkraft bakom paniktömda dammar.
2011-10-04 Norran. Ännu en signatur Googlarn som består av minst 2 personer vill att
vindkraft ska tillåtas på Aspliden (nr 14), Hornliden (nr 13A) Svartliden (kan vara 35 Gallej
eller Stor Sandb 31) samt Granliden (kan vara del av 16 Sotberget m fl eler 31 Storsandb).
Även i PT, dock inte så stort och skrikigt uppslaget som i Norran.
2011-10-05 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll fr 09-19 på nätet. Tekniska föresl
17,21,22 lämpliga. Mbh nr 18 lämpligt. Kommunalrådet eget förslag end nr 18 Fiskträsk
lämpligt, kommunstyrelsen beslutade anta detta förslag. Norran sign Undrande
kommunmedborg efterlyser protokoll. Anser att alla inslag om vind hittills varit mot samt
propagerar starkt för Hornliden 13A och påstår att bygglov gått igenom om släkting funnits på
kommunhuset.
2011-10-06 Equine Behaviour Forum. The Journal of the Equine Behaviour Forum Issue 87.
Autumn 2011. Sid 18-19 Ownership, Home and Security. (Ägare, hem och säkerhet) sid 19
“Inger also mentioned in her correspondence that there is a possibility of large wind turbines
being erected close to their farm, and she is concerned about how the horses will cope with
the new sights and sounds. Has anyone any experience of habituating horses to these? If so,
please sill you write in and tell us about it – Ed. (Eftersom deadline till denna utgåva var 15
aug är frågan om någon vet hur hästar kan påverkas av stora vindkraftverk, svar till
redaktören. Tidningen når hästvänner över hela världen) www.equinebehaviourforum.org.uk"
2011-10-15 PT Arvidsjaurs dolda agenda. En ”undrande kommunmedborgare” undrar varför
Norran och PT bara anger vindkraftmotståndares åsikter!? Hornliden förespråkare.
2011-10-23 Ännu en ”Googlarn” insändare. Denna gång välfraserad men med ojämna stycken
dock med samma faktafel den beskyller motståndarna för, nämligen att inte ange källor.
Norran fann för gott att ge denne halva insändarsidan med rubr Vindkraft inget hinder och
Arvidsjaur avstår från minst 60 helårsjobb och samma Scanpix bild de alltid har. Den där man
verkligen ser hur stora vindkraftverken är i jämförelse med normal skog.
2011-10-29 Norran. Allmänningen tar till storsläggan, skickar fram förvaltaren under ”Våra
pengar” s 26 högst upp, efterlyser han strategi för marken och i den framhålls allt som den s k
”Googlarn” skrivit innan. Allmänningen räknar med att bygga Svartliden mellan Järvträsk och
Gallejaur med länsstyrelsens tillstånd, oavsett vad kommunen och byborna säger. De anser att
turismen kan hållas vid Tjadnes och Reivo, där tjänstemännen själva håller till och inte runt
Gallejaur – Järvträsk. I ett hastigt hopkommet svar från Jerry Johansson, kommunalråd och
Anders Harr, Ordf mbh, sägs i en förkortad version i Norran att luftrummet inte kan äventyras
p g a v flygutbildningen och flygplatsens krav på ytor för utveckling. Hänvisningar m siffror
till turism samt vår vackra natur, renskötsel mm. I Web upplagan av svaret står det
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Arvidsjaurs kommun samt med tillägget att försvaret vill ha inflygningsomr för jaktplan samt
obemannade. De hänvisar vidare till att Malå hotell är fullbelagt av vindkraftarbetare samt de
nationella politiska målen och öppnar för ny prövning under nästa mandatperiod. Andra art i
Norran ger versionen av att Malå, p g av gruvboomen, är fullt av SGU arkivletare – kanske
dessa bor på hotellet?
2011-10-31 Norran s 23 Åsikter Sista ordet: Satsa på nya näringar Vindkraften ger vinst åt
alla i Arvidsjaur. Hänvisn till Allmänningens o Kraftbolagens utr av ek dr Håkan Bohman Uå
och pekar på Aspliden, Hornliden, Svartliden (finns 3), Granliden (finns 2). Undertecknat
Lars Fällman som enl uppg ska bo i Sthlm men ha mark i norra delen. Sid 31 Göran
Westerlund, lokalreporter A, ringt upp Bohman som hävdar att turism kan förenas samt att
vindkraftverken kommer att utgöra en begränsad del (dvs överallt där folk faktiskt bor, själv
bor han ju i Umeå).
2011-10-31 Kommunfullmäktiges sammanträde Medborgarhuset Arvidsjaur 18.00. Ovanligt
lite folk. Av närmast berörda endast vi och Fiskträsk. Noterade att Kraftös fd gorilla var där
och frotterade sig med kommunchef Högberg. Punkt 10 Vindkraftsplan. Vänsterns Britt Inger
Hedman yrkade på en återremiss av hela ärendet för att föra in kraftbolagens ek utredning, av
Bohman, samt av kraftbolagen förordad utredning om flyg. Om flygfältet skulle vara
beroende av NATO och NATOS obemannade farkoster så, ja då verkade det bättre att vara
utan flyg, verkade det som. Hon yrkade också på att förklaringen till riksintresse ren,
kalvningsland, skulle tas bort. Renar skulle inte stå under riksintresse utan under andra
intressen. Där har hon ju fel, rent lagtekniskt. Mats Klockljung Glommers C, den ende som
varit i Fiskträsk av hela kommunfullmäktige, detta som svar på ett personligt brev från Aldor
och Irene till var och en av fullmäktiges ledamöter. Klockljung höll därefter ett tal om
mänsklighet och människans värdegrund. Han yrkade att Fiskträsk skulle förklaras olämpligt i
enlighet med Mbhs förslag och mbhs motiveringar, bl a terrängens olämplighet, närheten till
E 45an, närhet till ekopark Ledfat mm samt av allmänmänskliga grunder. Han hävdade att det
inte skulle få gå till så som de hade tänkt med oss, men där gjorde ju utredaren det enda rätta
när han förstod, sa Klockljung, och ansåg att i analogi med detta borde även Fiskträsk by
räddas till eftervärlden, inte minst på grund av de stora naturvärdena.
Bo Granlund Glommers C, är för vindkraft där kraft behövs men var mot att 1 av 10 verk
skulle gå förlorat i transport. Vi behöver inte vindkraften och han påpekade samtidigt att
lösningen på våra energiproblem inte är att bygga vindkraft överallt utan att spara el och
betänka att ingen är villig att vara utan el när det inte blåser och pekade på konsekvenserna av
back up el. Han yrkade att, så länge inte bättre kunskap än den vi har i nuläget, måste
fullmäktige säga nej till vindkraft i kommunen. S begärde ajournering och kom tillbaka och
röstade för att Fiskträsk skulle offras. En S militär röstade emot sitt parti och V lade ned sina
röster. SD inte närvarande och ingen ers fanns. Fiskträsk offrades på Mammons altare, trots
att Jerry M Johansson, kommunalråd, nu ändrat sig. Det var han som ursprungligen lade
förslaget att offra Fiskträsk. 14 för 12 mot och 4 nedlagda. Det visade sig att om kommunen
inte klubbat planen före jul kostar det nära 1 miljon till Boverket för att planen blivit klar i tid.
Fiskträsk kommer att överklaga både det bristande samrådet och den ofullständiga mkbn till
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Förvaltningsrätten, Länsstyrelsen och Kommunen. Vad som blir av det vet jag inte.
Brattberget fanns i alla fall inte med ens som siffra i den lilla karta som finns i handlingarna.
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