
RÖDENE VINDPARK NYHETSBREV 

Nyligen var Alingsås Tidning på besök och gjorde ett reportage på site som 

hamnade i förra veckans tidning. Vi hoppas att det blir fler tillfällen för besök, då 

vi gärna ser att informationen till stadens invånare kommer ut i bred skala. Allt för 

att vi ska kunna informera invånarna om vad som sker under två-årsperioden som 

byggnationen pågår. Vi hoppas också att vår hemsida www.rodenevindpark.com får 

så stor spridning som möjligt. 

 

Vi fortsätter att informera om hur viktigt det är att respektera att området 

innanför vägbommarna är ett arbetsområde, nu under byggtiden de kommande två 

åren. Det är under byggtiden inte lämpligt att vistas inom området för rekreation.  

 

För att det ska bli så tydligt som möjligt gör vi denna veckan en modifiering av 

arbetsområdet. Vi minskar själva området, att gälla ca 500 meter från de 

kommande 13 vindkraftverken, med vägarna däremellan. Se bilagd karta. 

Det kommer även att uppdateras på skyltarna i området. 

 

Inom det uppdaterade området ber vi allmänheten att hålla sig undan, bilar, cyklar 

så väl som fotgängare. Istället frigörs område för rekreation och vistelse utanför de 

nya gränserna. Gränserna kommer samtidigt att markeras med band inom kort för 

att än mer visa på faran att beträda området innanför, där anläggningsarbeten och 

sprängning kommer att pågå och kan komma att pågå även helgtid. 

 

9 OKTOBER 2020 

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida: 

www.rodenevindpark.com 



KONTAKTUPPGIFTER 

Christian Petersson   E: christian.petersson@inhousetech.se T: 070 553 44 99 

Tobias Bogeskär   E: tobias.bogeskar@res-group.com T: 070 789 60 77 

Sara Schröder   E: sara.schroder@res-group.com T: 072 562 62 99 

Vid frågor eller oklarheter, hör av er till Christian Petersson, se kontaktuppgifter 

nedan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Christian, Tobias och Sara 

mailto:christian.petersson@inhousetech.se
mailto:sara.schroder@res-group.com


Vägbom 
längre ner 
på vägen

Vägbom 
inom 
cirkel

Vägbom 
inom 
cirkel

Vägbom 
inom 
cirkel


	20201009 Rodene Nyhetsbrev för hemsidan_uppdaterad 12 okt
	202010009 Bilaga 2 Vägbommar 2

