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!!
!!
Tack för snabbt svar Tomas mfl. per 1/2 angående mina synpunkter och frågor kring er planerade
vindkraftpark invid sjön Norrmogen i min/vår bygd. Blev såväl häpen som frågvis över vårt Sveaskog.
!Som hyfsat pigg pensionär med dryga 40 år i kommunpolitiken så ligger självklart nyfikenheten i blodet så
jag återkommer här med ett antal frågor samt begäran, har försökt läsa / lära in er verksamhet genom den
högst aktuella bokslutskommunike´ (benämns nedan som BK) per 27/1 2020.

!I Sveaskogs portalskrift står det ”Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar
utveckling genomsyrar allt som görs”.
!Trots denna portalskrift - Så har Sveaskog tydligen utan ägardirektiv upplåtit mark för ”runt 450”

vindkraftverk genom ”ett 70 tal” affärsavtal med nationella och internationella riskkapitalister i dagsläget, ett
50 tal ytterligare avtal ”utreds”.

!Jag vill påstå att Sveaskog nu växer till en av landets största hemliga aktörer inom vindkraftsindustrin.
I er BK så nämns ”minskade intäkter för vindkraftsupplåtelser” under koncernens minskade operativa
resultat utan siffror !

!Frågor:
!1. Exkluderar Sveaskog de tusentals medborgare som närmast berörs av de vindkraftverk som påtagligt
negativt av dessa landbaserade gigantiska vindkraftverk ?
!2. berörs
Exkluderar Sveaskog de otalbara otaliga naturlevande”invånarna” i er ”hållbar utveckling
!3.

genomsyrar allt som görs” ? (finns som bekant nu många oroande rapporter om negativa effekter på
vårt djurliv).
I bolagets BK går det ej att utläsa det ekonomiska utfallet av vindkraftsupplåtelser. En rimlig /
normal vedertagen årlig intäkt per vkv torde enligt källor ligga på ca: 100 - 200.000:- tkr/år.
För Sveaskogs del borde det på årsbasis handla om lågt räknat 45.000.000:-. 45 miljoner i
årsomslutning är en aktningsvärd verksamhets summa - Varför nämns ej detta i er BK ??

!4. Har koncernledningen mandat / delegations uppdrag av koncern styrelsen att agera utanför
kärnverksamhet ?
!5. Sveaskogs
härmed tydliggörande av kontoslaget Övriga intäkter med omslutning 101 MSEK.
!6. Önskar
!! Önskar härmed revisionsberättelse för 2019.
mvh och soliga vindstilla vinterhälsningar
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