Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: Undisclosed recipients:; <Undisclosed recipients:;>
Ärende: Kopia på yttrande till Sveavind Offshore AB
Datum: 2018-09-18 15:14:41

Från: Kundtjänst <kundtjanst@gavle.se>
Skickat: den 18 september 2018 09:33
Till: Kommunstyrelsen (e-post) <kommunstyrelsen@gavle.se>; Samhällsbyggnad Gävle (epost) <samhallsbyggnad@gavle.se>
Ämne: VB: Kopia på yttrande till Sveavind Offshore AB [2018KC48794]

Hej,
Följande mail har inkommit till Gävle kommuns officiella e-postlåda.

Med vänlig hälsning
Therese Westermark

Gävle kommuns kundtjänst
Telefon 026-17 80 00

Från: Bengt Nises <Bengt.Nises@fastighetssnabben.se>
Skickat: den 17 september 2018 19:28
Till: 'gavle.kommun@gavle.se' <gavle.kommun@gavle.se>;
'gavleborg@lansstyrelsen.se' <gavleborg@lansstyrelsen.se>;
'registratur@kammarkollegiet.se' <registratur@kammarkollegiet.se>;
'lars.igeland@folkbildning.net' <lars.igeland@folkbildning.net>;
'kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se'
<kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se>; 'registrator@energimyndigheten.se'
<registrator@energimyndigheten.se>; 'havochvatten@havochvatten.se'
<havochvatten@havochvatten.se>; 'registrator@naturvardsverket.se'
<registrator@naturvardsverket.se>; 'gavle@friluftsframjandet.se'
<gavle@friluftsframjandet.se>; 'sjofart@transportstyrelsen.se'
<sjofart@transportstyrelsen.se>; 'mmd.ostersund@dom.se'
<mmd.ostersund@dom.se>; 'patrik.stenvard@gavle.se'

<patrik.stenvard@gavle.se>; 'registrator@raa.se' <registrator@raa.se>;
'mats.axbrink@telia.com' <mats.axbrink@telia.com>; 'cecilia.olsson@gavlenet.se'
<cecilia.olsson@gavlenet.se>; 'exp-hkv@mil.se' <exp-hkv@mil.se>;
'goran.arnell@gavle.se' <goran.arnell@gavle.se>;
'Dag.Tedenby@Sjofartsverket.se' <Dag.Tedenby@Sjofartsverket.se>;
'levanderhans@telia.com' <levanderhans@telia.com>; 'info@birdlife.se'
<info@birdlife.se>; 'registrator@maritima.se' <registrator@maritima.se>;
'luftfart@transportstyrelsen.se' <luftfart@transportstyrelsen.se>;
'stig.hammarsten@bredband.net' <stig.hammarsten@bredband.net>;
'peraspenberg@gmail.com' <peraspenberg@gmail.com>; 'info@po-gavlefisk.se'
<info@po-gavlefisk.se>; 'roland.nilsson@gavle.se' <roland.nilsson@gavle.se>;
'registrator@kustbevakningen.se' <registrator@kustbevakningen.se>
Ämne: Kopia på yttrande till Sveavind Offshore AB
Hej ! För Er kännedom översänder jag Vision Jungfrukustens Ideell Förenings
yttrande över den vindkraftindustri som planeras utanför Iggön i Gävle kn.
Eftersom vår bedömning är att etablering av storskalig industri i Gävlebukten bör
ses i ett helhetsperspektiv berör yttrandet även den fortsatta etableringen av
vindkraftindustri i Gävlebukten, dvs Utposten II, Utknallen och Havsmyndighetens
förslag till hur Gävlebukten ska användas för vindbruk.
Eventuella frågor kan ställas till mail: info@visionjungfrukusten.se

Med vänlig hälsning,
Vision Jungfrukusten Ideell förening, Bengt Nises, ordf
bengt.nises@fastighetssnabben.se
+46 (0) 10 - 130 86 05

VISION JUNGFRUKUSTEN är en ideell förening bestående av privatpersoner, kustnära småföretagare,
fastighets- och skogsägare, fågelskådare, skogsmullar och andra som vistas på Jungfrukusten.
Vi vill verka för bevarande av vår unika och värdefulla natur och kulturmiljö. Vi tar aktivt ställning för en
medveten långsiktig och hållbar fossilfri framtid genom medveten satsning på miljöarbete.
En föreslagen etablering av gigantiska vindkraftverk i kustnära lokalisering, ser vi som oförenlig med de djuroch naturvärden samt satsningar på företagande, yrkesfiske, fritidsfiske, rekreation, friluftsliv, ekoturism och
småföretagande som vi under decennier byggt upp efter kusten.

