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Synpunkter från denideellaföreningen Viby I UtvecklirE på: "Samrådsunderlog for ny

130 kV kraftledningen ströckon Himmetc-Arbogo-Kungsör i Köpings, Arbogo och

Kungsörs kommuner, Vötmonlqnds lan. Samråd avseende alfernafiv ledningssfråk."

f stadgorno för denideelloföreningen Viby I Utveckling står: "Föreningen har till öndomål ott
utvecklo och forbattro möjligheterno ott bo och verko i Viby och dörmed förenlig verksomhet."

Föreningens medlemmor bor i Viby by somt i norro delen ov Homre by.

6eografiskt omfattqr Viby en völ ovgrönsod rodby bebodd väl sedan 1300-tolet i en slattbygd

med öppno åkermqrker mot öster dör skogsronden boro ligger någrogroder tlver slättbygdan

Vi hor ingo synpunkter på behovet ov elkroft men förordor en rnorkförlaqd elkobel istället för en

luftledning ov följonde viktigo sköl:

. En luftledning kommer att minsko fostigheternos marknodsvörde - vilket inte verkar ha

beoktots i sområdsun derloget.
. En luftledning förfulor londskapsbilden då dess stolpor kommer ott vora völ synligo

ovonför skogsranden. För drygt 9Q% ov byns co 67 innevånore kommer luftlednirgen ott
voro synlig från deras bostöder. Viby ör redon drobbod ov motorvögen,byggd omkring

sekelskiftet, som tillfört en oönskod och störande ljudridå - en luftledning skulle då

förstöra öven det visuellq.

. En luftledning kommer ott begrönso utvecklingsmöjligheterna för boende i Viby, frömst

för djurhållning men öven för att det inte kommer sft vor tillåtet ott byggo något nytt

(bostod eller stall) i närheten ov en luftledning.

. Äkervögarno i nordöstro delen ov Vibys morkområde (Havregörds- och Hasthogsvögen)

utgör ett viktigt och frekvent onvönf rekreotionssfråk för byinnevånarnos promenader,

motion, ridning samf noturobservotioner ov frömst ffolar och djur. Dessq vägor ör de

endo som byn hor ott tillgå utöver ott färdas på de genomgående lönsvögorna. En

luftledning innebör olltså ott hela detta rekreotionsstråk forstörs för oss.

. Driftsökerhetsospekten i sområdsunderlaget soknar frekvens för skodor på morkkabel

respektive på luftledning. Dör fromhålls ensidigt och överdrivet de storo besvären med

reporotion ov en morkkobel.

. Flero bybor hor sin bredbondsuppkoppling vio lank mot en slqvsöndore monterod på en

loge i Grösnös. Uppkopplingenkröver fri sikt och kon kommo ott störos ov en luftledning.

Helo Viby soknor fiberonslutning och så kommer det ott förbli lång tid fromöver.

. f Viby har vi dricksvotten fr&n zgno djupborrode eller grövdo brunnor eftersom vi soknor

kommunolf vatten. Dörför ör det oocceptobelt att plocero kreosotbehondlode stolpor

eller stolpfundoment i mork då de riskerar oft förgiflo vår mork och vårt dricksvotten.



. Oron för de elektromagnetisko fälten ör stor och fälten ör större for luftledning

jömfört med morkkqbel.

. Risken för sobotog e ör större för luftladning ön för mqrkkabel vilket senast påtolodes

vid årets Folk- och Försvors rikskonferens i Sölen.

. På de öppno slättbygden rostor årligen större fåglor såsom sångsvon, grågås, konodogås

och södgås. Gössenbetar regelbundet hör under hösten i storo flockor då de övernattor i

Arbogaån och kommer då att possero luftledningen. Risken för kollision med en

luftledning ör då uppenbor. Observerodefågelarter ropporteros regelbundet ov

fågelintresserode till ArtDatobqnken. Artdatobonken drivs och utvecklos vid Sveriges

lontbruksuniversitet på uppdrog ov Noturvårdsverket.

Förutom desso synpunkter vill vi onföro foljonde generella synpunkt:

. Rubriken på sområdet soknor den viktigo informotionen om ott det förutom de

olternotivo ledningsstråken öven göller frågan om olternotiven morkkabel eller luftledning

. Samordning med ondro infrostrukturprojekt verkor soknos; ett foktum som i prokfiken

drobbor londsbygdsbefolkningen såsom i detto projekt. Just nu påg8r onlaggning av

fjörrvärmeledning mellan Arboga och Koping och inom snor fromtid kommer utbyggnod av

kommunolt votten och ovlopp somt öven bredbond via fiber. Desso kommer även de ott
drabbo oss på något sött.

. Mångo har i Viby hor fått samrådsskriften i sin postlåda men långt ifrån ollo - vilko

avgrcinsningor hor gjorts och med vilken onledning? Ni måste beokfa ott olla personer

inte löngre hor abonnemong på lokolpressen.
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Nomnunderskrifter från övrigo bybor bifogos som bilago 1.


