Sammanfattningar av nyhetsartiklar november 2020
Skaraborgs Allehanda (23/11 2020)
Sammanfattning av artikeln ”Eldmanifestation vid Unden” av Jesper Sydhagen:
Det tändes närmare 20 vårdkasar runtom sjön Unden som samlade upp emot hundra
personer. Coronaläget förhindrade större sammankomster så fler eldar fick samla mindre
grupper. I hemmen runt om hela Tiveden tändes ljus och brasor men sympatier visades på
de mest skilda platser: Mariestad, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Nyköping, Kumla,
Olshammar, Laxå, Askersund, Lerum, Malmö, Stockholm, Åmål, Götene, Värmland och
Gotland.
Manifestationen som föll väl ut hölls på söndagen inför att Bergsstaten ska ta beslut
om en förlängning för gällande undersökningstillstånd.
”Det är svårt att tro att Bergsstaten säger nej men vi hoppas. Vi vill visa att vi inte gett
upp kampen för det här. Vi kan mobilisera fort. Vi är beredda att överklaga liksom tidigare
och sakägarna kommer att företrädas av miljöjurist,” säger Martha Thernsjö.

Nerikes Allehanda (18/11 2020)
Sammanfattning av artikeln ”De tänder eldar som protest mot gruvplaner: Vi ger oss aldrig” av
Mats Carlsvärd:
Boende i trakten protesterar mot att undersökningstillstånd förlängs. Tillståndet gäller ett
nästan nio kvadratkilometer stort område vid Undens sydspets. På söndag kommer eldar
och vårdkasar att tändas längs sjön Undens stränder.

Skaraborgs Allehanda (16/11 2020)
Sammanfattning av artikeln ”Manifestation mot gruvprospektering” av Jesper Sydhagen:
Snart väntas besked om ett bolag via ombud med namnet Euco Resources ska få förlängt
tillstånd av Bergsstaten att leta mineraler vid Unden. Bolaget har bytt namn fyra gånger
under de senaste tre åren som tillståndet varat. I november 2017 samlades nästan 600
personer vid vårdkasar runt Unden och nu på söndag har arbetsgruppen för Vi som brinner
för Unden kallat till manifestation igen. Gruppen vill visa att det fortfarande finns ett starkt
motstånd. ”Det här en markering att vi inte vill ha en förlängning. Vi tycker inte det är
lämpligt,” säger Margareta Hildingsdotter.

Mariestadstidningen (13/11 2020)
Sammanfattning av artikeln ”Förnyad oro för gruva” av Johan Eklöf:
Nu har ett nytt bolag vid namn Euco Resources ansökt om förlängning av undersökningstillstånd vid Unden i ytterligare tre år. Man vill påbörja sökandet efter kobolt och andra
värdefulla metaller så fort det går. Det tidigare undersökningstillståndet som Bergsstaten

gav bolaget European Cobalt föll ut nu i dagarna. Boende vid sjön Unden har länge visat ett
motstånd till framtida gruvdrift och kommer redan nästa helg manifestera mot detta genom
att återigen tända vårdkasar runt sjön. ”Det är väldigt viktigt att vi gör motstånd. Om det blir
en gruva skulle folk tvingas flytta härifrån, för att inte tala om den skadliga inverkan på
miljön,” säger Robert Löftstrand som intervjuades.

Vi som brinner för Unden är till för att samla människor, intressen och
information kring Unden. Vi vill visa vårt motstånd mot prospektering och
eventuell gruvbrytning i närheten av Unden. Vi hoppas att detta kan inspirera
fler till ett enkelt engagemang från hjärtat!
www.visombrinnerforunden.se

