
Det var 2000 som O2 började visa intresse för att bygga på Glötesvålen.  
De tog först kontakt med de berörda markägarna. Per-Erik Stenberg är en av de som 
kontaktades. 
- För oss var det självklart att om det skulle bli av så det skulle det gynna byn, berättar han.  
 
När det visade sig att flertalet markägare var positiva blev det därför självklart att ta det till 
byalaget för vidare diskussion.   
 
- Vi diskuterade det här i byn och kom fram till att vi var positiva. Vi tänkte att annars kanske 
det blir verk i grannbyarna och då står de ju där ändå så då sa vi att det är väl lika bra att 
göra något bra av det, så då började förhandlingarna. Sen har det knallat på med möten och 
studiecirklar, fortsätter Per-Erik.  
 
- Ja, vi visste ju inte så mycket om vad vindkraft var för något, hur det var uppbyggt och hur 
det fungerade så det fick vi lära oss i studiecirklarna. Vi åkte även på studieresor till uppförda 
kraftverk och parker för att titta och undersöka. Det var bra för då blev det lite mer ”vad är 
det här, ska vi ha det?”. Från allra första början så var väl folk skeptiska precis som man alltid 
är vid förändringar, därför var det viktigt med studiecirklar och resor, berättar Lars Fohlin 
som är byalagets ordförande.  
 
2001 började förhandlingarna om avtalet mellan markägarna och bolaget. Det fanns då ett 
visst motstånd, främst från grannbyar vilket gjorde att det drog ut på tiden så 2003 blev det 
klart. Av ersättningen till markägarna erbjöds då byalaget en bygdepeng på 0,5 procent till 
och med år 2037 vilket beräknas ge 500-700 000 kronor per år, beroende på elpris.   
 
I avtalet finns inskrivet att de ska användas i första hand till lokala investeringar och 
etableringar som ökar serviceutbudet och skapar sysselsättning i Glöteområdet.  
 Alla kan lämna in förslag som sedan behandlas av styrelsen för att sen läggas fram på en 
stämma där byborna får rösta.  
 
- Fler och fler har insett att det här är kanske inte så dumt i alla fall. Redan när vi tecknade 
avtalet så talade vi om att det här kommer att bli en peng till byn  men det är lite grann så 
här att ”ja det vet man ju hur det blir med det, titta på vattenkraften”, säger Lars.  
 
Det är dock inte helt oproblematiskt att byn nu kommer att få en stor inkomstkälla.  
- När folk började inse att Glöte kommer att tjäna pengar på vindkraften blev det plötsligt 
många som kom och ville vara med och dela på dem. Så länge man inte ser de där slantarna 
så är man inte så intresserad, men nu är det flera som vill vara med och tycker att de ska få 
pengar. Men det är det civilrättsliga avtalet med Glöte byalag som gäller, säger Lars. 
 
Trots att det tagit mer än tio år för vindkraftsparken att börja byggas har inte Glöteborna 
gått lottlösa under tiden. Sedan cirka sju år har O2 genomfört såväl renstudier som en 
mycket omfattande kungsörnspaning som har inneburit lokala jobb.  
Även de olika mätstationerna runtomkring har också krävt service och underhåll och fler 
kommer det att bli nu när byggandet kommer igång. Per-Erik och Lars berättar att de butiker 
och restauranger som finns i närområdet är förberedda på ett rejält uppsving.  



Byalaget har också gått ut med information att det kommer behövas såväl boende som extra 
matserveringar.  
 
Om allt går som planerat kommer IKEA att ta över som ägare vid årsskiftet 2014/2015 och då 
börjar även vinden blåsa in en årlig Bygdepeng till Glöteområdet. 
 
 


