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Bröderna Frank och Rolf Walldén bor båda i ”decibelbältet” det markerade område kring 
vindkraftparken där buller och lågfrekvent ljud kommer att märkas. De tänker kämpa för att 
parken inte ska byggas.  

De vill stoppa vindkraftsparken  
GÄVLE Bröderna Rolf och Frank Walldén har sina hus i ”decibelbältet” som 
kommer att omge den planerade vindkraftparken i Hedesunda. De tänker 
aldrig ge upp kampen att hindra att den byggs: – Om varje drabbat hushåll 
lägger 100 000 kronor på jurister blir det ändå billigare än att få värdet på 
huset halverat, säger de.  

När GD besöker Rolf Walldén i det stora huset intill Östveda kommer 
brodern Frank på besök. 

Tillsammans läser de torsdagens upplaga av GD. 

Artikeln berättar om 34-åringen som var styrelseledamot i Kraftö AB ändå 
fram till gripandet efter misstankar att ha flugit helikoptern under rånet mot 
G4S värdedepå i Västberga. 

34-åringen sitter ännu häktad men nekar till brott. 

– När man läser det här... Att det fanns något misstänkt kriminellt i 
bakgrunden. Det kan ju förklara hur arroganta de har varit, säger Frank 
Walldén. 

För det tycker båda bröderna att Kraftö har varit. Invändningarna mot platsen 
företaget vill ha vindkraftparken på viftades bort. 



– Det vi hade att säga var bara ”myt”, säger Rolf Walldén. 

Han ledde ett möte i Folkets Hus i Hedesunda den 1 januari. 

34 personer kom, varav så gott som alla bodde i Finnböle, Gamle, Fallanda, 
Ölbo och Östveda, det vill säga i den eventuella vindkraftparkens omedelbara 
närhet. 

Mötet mynnade ut i en skrivelse till Kraftö som alla undertecknade. I den går 
de berörda igenom i detalj varför de vill slippa vindsnurrorna: 

 Fågellivet påverkas negativt. I området häckar havsörn och fiskgjuse. De⎫ 
årliga fågelsträcken går rakt genom vindparkens område. Rotorbladen dödar 
fåglarna. 

 Några av vindkraftverken ska placeras intill en vandringsled. Med ett⎫ 
säkerhetsavstånd på 300 meter omöjliggörs rekreation i området. 

 Vindkraftparken riskerar att minska värdena på tomter och hus i närheten.⎫ 
De som bor där ville veta vem som ska kompensera dem ekonomiskt om 
parken blir verklighet. 

 Forskning visar att bullret från kraftverken orsakar sömnstörningar,⎫ 
balanssvårigheter och huvudvärk. Det lågfrekventa bullret och vibrationerna 
färdas långt och kan vara skadligt, enligt en amerikansk studie som grannarna 
hänvisar till. 

Rolf Walldén påpekar att han inte är mot vindkraft av princip. Men den tänkta 
placeringen är dålig. 

– Man kan lägga det längre in i skogen där ingen behöver drabbas. 

Både han och brodern Frank undrar hur inflyttningen till Hedesunda 
påverkas. 

– Många som flyttar hit kommer från Gävle och vill åt just lugnet. Vilken 
förälder kan ta på sig ansvaret att flytta hit om vindkraftparken byggs? säger 
de och hänvisar till hälsoriskerna. 

Att Kraftö lyckats sluta avtal om att arrendera det aktuella området beror på 
att ägarna bor längre bort. 

– De kommer inte att påverkas. 



Men en av de större enskilda markägarna i område, Svenska kyrkan, blev inte 
imponerade av Kraftös upplägg. 

Man sa nej till att upplåta mark. 

– Vi är inte beredda att träffa något avtal med Kraftö, bekräftar Crispin Ek, 
stiftsjurist på Svenska kyrkan i Uppsala, för GD. 

Kyrkan har annars gjort upp med flera vindkraftbolag och upplåtit mark på 
många orter i Sverige. Men det har gjorts med etablerade aktörer som har en 
annan inriktning än Kraftö. 

Kyrkan vill ha samarbetspartners som är beredda att ta ett mer långsiktigt 
ansvar och finnas kvar när kraftverken står på plats. 

Kraftös affärsidé är att projektera och bygga anläggningar som sedan säljs 
vidare. 

– De är mer ett projekteringsbolag. De har inte uppfyllt de förutsättningar vi 
kräver, säger Crispin Ek. 

För att vindkraftparken utanför Hedesunda ska bli verklighet måste de 
nödvändiga tillstånden ges. Kraftö har skickat in en ansökan till länsstyrelsen. 
Beslutet där blir avgörande. 

Den ansvarige handläggaren befann sig i går på tjänsteresa och gick inte att 
nå för en kommentar. 

Fotnot: GD talade i går med Björn Grinder, miljöutredare på Kraftö med 
ansvar för Hedesundaprojektet. Han ville inte prata med tidningen men sa att 
en ”medieperson” skulle återkomma. Det skedde inte. Kraftö har därför inte 
utnyttjat tillfället att bemöta påståendet att de skulle ha varit arroganta, eller 
kommentera hälsorisker eller placeringen av vindkraftparken. 

”Många som flyttar hit kommer från Gävle och vill åt just lugnet. Vilken 
förälder kan ta på sig ansvaret att flytta hit om vindkraftparken byggs?” 
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