Inställt informationsmöte på Hemsön 18/3-20
Gällande vindkraft vid Grönmyrberget och Skuruberget, Hemsön

Informationsmötet är inställt
Beaktat den senaste utvecklingen gällande COVID-19
(Coronaviruset) i Sverige, har Hemsön Skog beslutat
att ställa in det informationsmöte som var planerat att
äga rum i Hemsön församlingshem onsdagen den 18
mars 2020. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som uppstår för er, på grund av detta beslut.

För att effektivare kunna förmedla information vill vi erbjuda er möjlighet att ta del av information e-postledes.
Den som söker mer information om vindkraftsplanerna på
Hemsön kan därför skicka ett e-postmeddelande till:

Under onsdagen den 11 mars 2020 klassificerade Världshälsoorganisationen, WHO, det pågående coronavirusutbrottet som en pandemi och Sveriges regering har förbjudit sammankomster med mer än 500 personer. De prognoser som finns tillgängliga förutspår att läget kommer
att bli ännu allvarligare inom den närmaste tiden.

och anmäla intresse. Ange gärna hemadress och/eller
fastighetsbeteckning, om ni äger fastighet på Hemsön.

Detta brev skrivs timmar efter ovan nyheter. Vid tidpunkten då detta brev når er fastighetsägare har förbudsnivå
och rekommendationer sannolikt ändrats. Hemsön Skog
väljer dock att agera förutsägande och ställer därför redan
nu in det planerade informationsmötet.
Det är idag svårt att förutse den kommande utvecklingen
av COVID-19 i Sverige. Därmed går det inte idag att planera för ett nytt informationsmöte vid viss tidpunkt. Samtidigt vill vi förmedla information till er på ett effektivt sätt.
Hemsön Skog kommer att arbeta fram en plan för hur ni
fastighetsägare och boende ska kunna ta del av den information som avsågs förmedlas under informationsmötet. Ett nytt brev kommer att postas ut till er under våren
med vidare information.
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kontakt@hemsonenergi.se

Åter igen ber vi om ursäkt för eventuella olägenheter som
uppstår för er på grund av att informationsmötet ställs in.
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