
w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

AN2 Måndag 25 februari 2019

Trök?
TIPS. Ifall den politiske tröken tryter

å du töcker att dä klent resultat verker bli sô har ja ett 
tips. Du får gäre som Carl Schlyter å bilde ett ege ett ege 
parti.
Urban Andersson

D
etta ges till arbetslösa eller de som hotas av 
arbetslöshet så att de kan finansiera upp-
starten av näringsverksamhet. Kortsiktiga 
studier av bidraget har visat att den gruppen 
oftare får sysselsättning än personer i andra 

arbetsmarknadspolitiska insatser men att effekten på den 
enskildes inkomst är små och möjligen negativa.

Utöver startbidraget fortsätter den tidigare arbetssö-
kanden att ha rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning 
eller etableringsersättning en tid framöver. Forskare verk-
samma vid det fristående forskningsinstitutet Ratio menar 
i en artikel i Dagens Samhälle (21/2) att politiken allt för 
ofta fokuserar på skattefinansierade stöd för arbetsmark-
nad och företagande. Detta i stället för att se vilka hinder 
och felriktade satsningar som kan tas bort eller ompriorite-
ras för att främja företagande.

Det låter bra när satsningar på jobb och företag presente-
ras. Men man behöver se om satsningarna verkligen är det 
bästa sättet för att skapa arbete och värde för samhället. 
Bidragsberoende näringsverksamhet tillför per definition 
inte något som efterfrågas eftersom det är olönsamt. Det 
blir då en arbetslöshetsersättning förklädd till entrepre-
nörskap. Andelen personer som aktiveras genom starta-
eget-bidraget och som skapar lönsamhet i sin verksamhet 
kan lika väl få motsvarande möjlighet på andra sätt än med 
bidrag.

Ska man ge någon form av stöd behöver det vara med ett 
tydligt krav på att man levererar något av värde. Att göra 
om starta-eget-bidrag till ett lån är en möjlig väg för att få 
hoppfulla entreprenörer att tänka ett extra varv om deras 
företagsidé verkligen flyter och kan bli lönsam. Företag 
som drivs av personer som aktiveras av bidragssystemet 
snarare än verksamhetens egna framgångar leder i längden 
till en börda för såväl entreprenören som samhället i 
övrigt. Mycket behöver dock göras för att de som tar steget 
till att bli företagare inte behöver tillbringa dagarna i regel- 
och skatteträsket och istället tillåts ägna sig åt att leda 
verksamheten.

Hårt arbete och innovationer krävs för att nya företag 
ska lyckas. Rollen företag har i samhället är att skapa ett 
mervärde som berikar dem som tar del av tjänsterna eller 
produkterna. Men det skapar också ett värde som går att 
beskatta. Utan värdeskapande arbete kan inte Sverige 
finansiera sin välfärd. 

Innovativt och drivet företagande är det som skapar 
arbetstillfällen och tillväxt i samhället. Om det istället är 
bidragssystem som får människor att arbeta och skapa 
värde går pengarna i en extremt dyr karusell. Det är vikti-
gare att fokusera på vad det är som hindrar människor från 
att starta och driva företag snarare än att med bidrag locka 
arbetslösa till att bli entreprenörer.

Stöd som 
ger fel signal 
ARBETSMARKNAD. Riksrevisionen 
har beslutat att granska långsiktiga 
effekter av det så kallade starta-eget-
bidraget.

STÖMNE. Många miljömässiga nackdelar

Vindkraft är inte grön
MILJÖ. För ett år sedan 
trodde jag att vindkraft-
verk var fula, störande i 
landskap men försvarbart 
gröna. Nu är jag bättre 
påläst och vet, att vindkraft 
är miljömässigt och ekono-
miskt mörkröd. 

De främsta klimat- och 
energiexperter i Sverige är 
samlade i Kungliga veten-
skapsakademiens energi-
utskott.

I deras rapporter från 
2013 och senare slår de 
fast.” Ökad andel av 
intermittent kraft (vind) 
i det svenska elsystemet 
ökar risken för tillfälliga 
elavbrott, bortkoppling 
av förbrukare och intro-
duktion av fossilbaserad 
balanskraft (gasturbiner 
och liknande)“. (Rapport, 
juni 2015).

”Sverige har redan nu 
ett stabilt elsystem med 
vattenkraft, kärnkraft och 
en del biokraft. En överdi-
mensionerad utbyggnad 
av svensk vindkraft eller 
en allt för stor utbyggnad 
av överföringskapaciteten 
mellan kontinenten med 
stora inslag av intermit-
tent elproduktion kan 
således drabba svenska 
konsumenter, industri 
såväl privatkunder i form av 
höjda priser och försämrad 
försörjningstrygghet.“ 
(Rapport 2013).

Inte en enda glödlampa 
i Arvika skulle få el från ett 
eventuell vindkraftprojekt 
i Stömne. All el lämnar 
kommunen direkt över 
en ledning till Borgvik och 
leds till Sydsverige. Där har 
man inte tillräcklig vatten-
kraft som balanskraft. När 
det blåser för lite eller för 
starkt, måste man handla 
in dyr fossilbaserad el från 
Danmark eller Tyskland. Så 
bidrar vindkraft i Sverige till 
höjd C02-utsläpp globalt 
sett, högre priser och mer 
elavbrott/bortkoppling.

Energiutskottet anser 
investeringar i vindkraft 
som fel. Kapitalet genererar 
större effekt på minskning 
av C02-utsläppet med sats-
ningar på transportsektorn.

De enda som tjänar 
pengar med vindkraftpro-
jektet i Stömne är Stena 
Renewable och Bergvik 
Skog (Stora Enso)!

Ska dessa miljardkoncer-
ner verkligen bli subven-
tionerade av vanligt folk 
genom högre priser och 
försämrad försörjnings-
trygghet?

Julen 2015 rasade ett 
vindkraftverk i Lemnhult, 
Småland. Över 1000 liter 
transmissionsolja, 250 liter 
hydraulolja och 600 liter 
glykolblandning rann ut 
och förgiftade mark, vat-
ten, fauna och flora.

Var tredje dag brinner ett 
vindkraftverk någonstans 
i världen. I Brandenburg, 
delstat runt Berlin, något 
större än Värmland, har det 
brunnit åtta vindkraftverk 
mellan 2011 och 2018. Alla 
var betydligt lägre än de 
tilltänkta i Stömne. Ändå 
kunde brandkåren inte 
släcka bränderna. Kan Arvi-
kas brandförsvar nå större 
höjder? I Brandenburg dis-
kuterar man ett totalförbud 
av vindkraftverk i skogar på 
grund av skogsbrandfara.

Bisphenol A (BPA) är en 
härdare till epoxiplast som 
vingarna på vindkraftsverk 
är uppbyggda av. BPA är ett 
farligt ämne för människa 
och djur. ECHA (europeisk 
kemikalieargentur) har i 
januari 2017 klassats BPA 

som särskild oroväckande.
Fortplantningen störs 

och risken ökar för fetma 
och cancer. BPA har en 
hormonliknande inver-
kan redan vid väldigt små 
mängder. En enda vinge 
av vindkraftgiganterna i 
Arvika väger omkring 20-
25 ton. Cirka två procent av 
härdaren (BPA) binds inte 
och sprids i omgivningen. 
När vingarna är nya lösgörs 
BPA och efter hand kom-
mer erosion med hjälp av 
sol, vind, vatten och frost 
samt kollisioner med insek-
ter, fladdermöss och fåglar 
ge partikellossning. BPA 
sprids i mark, vattendrag 
och luft.

Förutom stora hälsoris-
ker i området riskerar BPA 
att spridas i näringskedjan 
genom svamp, fisk och bär.

Vägbygget för de tunga 
transporterna delar en rela-
tiv ostörd landskap i bitar. 
Marken blir så komprime-
rad, att den inte kan resa sig 
till nästa istid.

Vindkraftverk ger skug-
gor och Stena visar i sitt 
samrådsunderlag (januari 
2019) att man inte ens vill 
respektera gränsvärdet!

De 280 meter höga vind-
kraftverken måste utrustas 
med rött ljus och höginten-
siv vitt blinkande ljus. Den 
lugna himlen över Stömnes 
skog kommer väl nästan att 
påminna om nyårsnatten. 
Denna åsyn kan alla från 
Nysäter, Långserud och 
Klässbol njuta av varje natt.

Speciellt negativt är, att 
alla lampor och värmen 
från maskinhuset lockar 

insekter till sig. Efter in-
sekterna följer fladdermöss 
och fåglar. Insekterna faller 
offer för roterande vingar, 
liksom några arter av flad-
dermöss och en del fåglar, 
framförallt större rovfåglar, 
som inte är vana att träffa 
fiender i luften.

Insekterna är redan till 
mer än 50 procent redu-
cerade sen 80-talet. De är 
extremt viktiga för pol-
lineringen. Vindkraftverk 
är en fara för den biologiska 
mångfalden!

Alla kan förstå hur 
landskapet blir negativt 
påverkat av 21 blinkande 
Eiffeltorn med roterande 
delar, speciell i ett skogs-
område, vilket är lika fint 
som det intilliggande na-
turreservatet Glaskogen.

Men alla med egen 
erfarenhet av större vind-
kraftverk klagar mer över 
ljud- och infraljudpåver-
kan. Man kan blunda eller 
gå in i huset, men även där 
kommer man inte ifrån bul-
ler och infraljud. Infraljud 
kan kännas i hela kroppen 
och leder till någon sorts 
sömnbrist.

I USA har man konstate-
rat ett tydligt stigande antal 
självmord runt industriella 
vindparker.

Vill lokalpolitikerna i 
Arvikas kommunstyrelse 
utsätta den egna lokalbe-
folkningen med riskerna 
från världens högsta och 
kraftigaste vindkraftverk 
som försöksdjur?

Wulf Wendler 

Fler åsikter på sidorna 4–5 è
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” Ökad andel av intermittent kraft (vind) i det  
svenska elsystemet ökar risken för tillfälliga elav-

brott, bortkoppling av förbrukare och introduktion av 
fossil baserad balanskraft (gasturbiner och liknande).“
I en rapport från juni 2015
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BREGOTT 600G
Normalsaltat och extrasaltat.

Max 1 köp per kund och köp.
Jfr pris 16:67 kr/kg.

/ST1000

Giltighetstid: 20190225-20190303

RABATTKUPONG, KLIPP UR!

VÄLKOMMEN TILL NORDENS 
STÖRSTA MATBUTIK... OCH DET 
ÄR HELT OTROLIGT BILLIGT
CHARLOTTENBERG, 9-22 ALLA DAGAR

Abonnera på nyhetsbrevet eller ladda ned Hyperappen på www.hypermat.se KAMPANJPRISER GÄLLER 25/2 - 3/3, 2019 (ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER)

/KG5990
NÖTFÄRS 10%

Sverige. Färsk.

PIZZA
Grandiosa. Flera olika sorter. 350g. Fryst.

Max 2 köp/hushåll.   
Jfr pris 56:85/kg.

1990
/ST 

KAFFE
Löfbergs. Flera olika sorter. 450-500g.  

Jfr pris 49:80-55:33/kg.

2490
/ST 


