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Tvärnit för vindkraft i Ale
– Kommunen skärper tonen och planerna i Alefjäll skjuts upp Fortsatta protester mot vindkraft i Ale
ALE. Protesterna mot
vindkraft i Alefjäll har
varit omfattande.
Nu meddelar Allianspartierna att de skärper kraven för byggnation av vindkraftverk.
– Vi är beredda att
använda vårt veto,
hälsar Kommunstyrelsens ordförande Mikael
Berglund (M).
Planerna på att bygga vindkraftverk i Alefjäll ser ut att
förbli en vision. Aletrion
Vind AB som bildades av
markägare i området och
företaget Triventus, har nu
beslutat att bromsa projektet.
Främsta skälet anses rådande
elpriser och konjunktur vara.
– Efterfrågan på vindkraftverk samt marginalerna
i projektrealisering har minskat. Utifrån dagens marknadsläge har Triventus valt
att bromsa på takten eller
pausa projekt för att allokera
resurser till de projekt som vi
bedömer har kommit längst
och/eller är möjliga att realisera i närtid. Då Triventus

ALAFORS. Protesterna
mot en eventuell vindkraftsutbyggnad i Alefjäll fortsatte i veckan.
Kommunfullmäktiges
presidie och Ales båda
kommunalråd mötte
delar av motståndsrörelsen innan måndagens sammanträde.
Alefjälls Naturskyddsförening överlämnade då 683 namnunderskrifter som motsätter sig idéerna.

Kampen fortsätter för att rädda Alefjäll undan vindkraftsetablering. Bruno Nordenborg är ordförande och Roy Jansson kassör i den nybildade föreningen Alefjälls Naturskyddsförening.

Enad motståndsrörelse
mot vindkraft på Alefjäll

Vindkraftsfrågan debatterades livligt på ortsutvecklingsmötet i Starrkärr och i fokus stod
bland andra Bruno Nordenborg som gjorde en presentation av visionen för Alefjälls Naturskyddsförening.

Vindkraften överskuggade allt annat

– Nybildad förening tar upp kampen

– Laddat möte i Starrkärrs bygdegård

USPASTORP. Den 1 februari bildades
Alefjälls Naturskyddsförening.
På ett organiserat sätt hoppas
man nu kunna rädda Alefjäll undan
vindkraftsetablering.
– För varje dag som går så märker
vi att motståndet blir större och
större. Det ger oss i styrelsen och
alla aktiva medlemmar energi och
styrka att fortsätta vår kamp för ett
tyst och fridfullt Alefjäll, säger ordföranden Bruno Nordenborg.

STARRKÄRR. Det är en
bygd delad i två läger –
för eller mot vindkraft.
Ortsutvecklingsmötet i Starrkärr blev
precis så laddat som
förväntat.
Ärendet bör fortsättningsvis få ett eget
demokratiskt forum där
frågan kan debatteras
fritt.

Sprungna ur olika intresseorganisationer har
motståndare till vindkraftsetablering på Alefjäll organiserat sig och bildat en gemensam

Planerna på vindkraftsutbyggnad i Ale kommun är

vision. Ganska snart härsknade Jan Skog (M), andre
vice ordförande i presidiet,
till och menade att anförandet inte överensstämde med
hur anförandet var tänkt att
ske. Nu fick ändå Nordenborg fortsätta att berätta om
ANF:s tankar och verksamhetsinriktning.

Väcker känslor
Att frågan om vindkraft väcker
känslor på landsbygden råder
det inga som helst tvivel om

räckligt informativa i frågor
rörande vindbruksplanen.
– Är det något som vi är
bra på så är det dialogen med
er alebor. Vi ligger faktiskt i
framkant av landets kommuner när det gäller just den
biten. Vi har ortsutvecklingsmötena som ett sätt att kommunicera, medborgarpanelen, vår hemsida där invånarna kan lämna medborgarförslag, förklarade Berglund.
– Senare i processen kan
det emellertid finnas skäl till

Inbjudan till

ÖPPET MÖTE
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden inbjuder till öppet möte med
information och ordinarie nämndsammanträde torsdagen den 19 april
kl. 17:00 – 20:00 i TV-studion, Ale gymnasium i Nödinge.

Informationsärenden
• Budget 2013 – diskussion
Beslutsärenden

Faksimil Alekuriren vecka 9,
2012.

Faksimil Alekuriren vecka 15, 2012.

är största ägare i Triventus
Aletrion Vind AB drabbas även Aletrionprojektet
av inbromsningen, skriver
projektutvecklare Johanna
Ottosson i ett mejl men
säger samtidigt att projektet
fortfarande är intressant och
kan tas upp i framtiden.
Skulle det i framtiden
komma en ansökan om vindkraftsetablering i Alefjäll får
företaget räkna med skärpta
krav. Alliansen har lyssnat

och förtydligat sitt ställningstagande.
– Vi informerar nu att det
är 35 db som gäller för ljudnivån och inga verk får vara
över 150 meter, säger Mikael
Berglund som är beredd att
gå ännu längre.
– Vi är fem partier i Alliansen och detta är vi överens
om idag, men för Moderaternas räkning kan jag säga
att vi är beredda att riva upp
hela vindbruksplanen om så

Det var tänkt som en ny F-5skola, men blir nu istället en
enhet för de yngsta skolbarnen. Elever från förskoleklass till och med skolår tre
kommer att få gå i den nya
skolan som byggs vid Norra
Kilandavägen och som förhoppningsvis ska stå färdig
till höstterminen 2014.
Nödingeskolan och Kyrkbyskolan ska samtidigt renoveras och byggas om för att
anpassas till nya pedagogiska
villkor.
– Den nya skolan var
inledningsvis tänkt som en
F-5-skola, men det skulle
betyda att Nödinge plötsligt skulle ha två likadana
skolor. Risken var då stor att
vi skulle få en A- och B-skola,
en ny och en gammal. Det
kändes inte särskilt logiskt att
ett samhälle som Nödinge
ska behöva ha två skolor för

samma åldersgrupp. Nu får
alla barn gå i den nya skolan
och flyttas sedan över till
Nödinge- och Kyrkbyskolan
när de börjar årskurs sex, förklarar Elena Fridfeldt.
Det som nu återstår att
lösa är en säker trafiklösning
för att garantera alla barn en
trygg skolväg.
– Det blir varken en
gångtunnel eller övergång,
men vi diskuterar mängder

av andra alternativ. Det är
sektor Samhällsbyggnad som
äger frågan och jag är övertygad om att vi hittar en bra
lösning. Samtidigt är det ett
mindre kaos vid Nödingeskolan idag när alla föräldrar som kör sina barn till
skolan möts, det kan vi förebygga vid den nya skolan och
skapa bättre förutsättningar
för. Vid Nödingeskolan blir
det mindre trafik när vår

Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och
andra värdepapper.

Alefjälls Naturskyddsförenings ordförande Bruno Nordenborg överlämnade 683 namnunderskrifter till Ales politiska
ledning, här representerad av Klas Nordh (FP), Mikael Berglund (M), Paula Örn (S) och Inga-Lill Andersson (S).

de Roy Jansson, kassör i Alefjälls Naturskyddsförening.
I samband med överlämnandet av namnlistorna framförde föreningen två krav:
• Att Ale Kommun använder
sin vetorätt och stoppar Aletrion Vinds planerade vind-

kraftsetablering på Alefjäll.
• Att Ale Kommun stryker
område C, D och E i vindbruksplanen.

TEXT
Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING
Bildad: 1 februari 2012
Antal medlemmar: 509 medlemmar
Ordförande: Bruno Nordenborg
Målsättning: ”Alefjälls Naturskyddsförening skall verka för att ta tillvara natur- och livsmiljöintressen
av skilda slag på Alefjäll. Föreningen
skall aktivt arbeta för att förhindra
etableringar som negativt påverkar

livsmiljöer för människor och djur
samt landskapets särart och vårt
svenska kulturarv. Föreningen skall
sträva efter att genom en bred förankring bland medlemmarna vara en
trovärdig remissinstans för myndigheter i aktuella frågor som rör Alefjälls natur och livsmiljö.”
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Öppnande av sammanträde
• Presentation av förtroendevalda och medverkande tjänstemän

krävs.
Beskeden
ska
enligt
Mikael Berglund definitivt
ses som en följd av det arbete
som Alefjälls naturskyddsförening har lagt ner. Inför
fullmäktigesammanträdet i
augusti lämnades 683 namnunderskrifter in. Ordförande Bruno Nordenborg
var både glad och lättad av
beskeden i förra veckan.
– Det är som ljuv musik i
våra öron. Vi har förstått att

Nödinges nya skola blir för de yngsta
NÖDINGE. Utbildningsnämnden har bestämt
sig.
Den nya skolan vid
Norra Kilandavägen i
Nödinge blir för F-3.
– Vi är helt eniga och
har verkligen vägt föroch nackdelar, säger
Elena Fridfeldt (C),
nämndens ordförande.

Målsättningen från Alefjälls
Naturskyddsförening var att
få en kortare skrivelse uppläst för fullmäktiges ledamöter innan måndagens sammanträde.
– Det tillåter tyvärr inte regelverket, men vi noterar det
som ett medborgarförslag och
era papper kommer att bifogas handlingarna i ärendet om
vindkraft i Alefjäll, sa ordförande Klas Nordh (FP).
Det var ett väntat besked
och inga sura miner från föreningen, tvärtom.
– Vi har en bra dialog med
Ale kommuns politiker, den
är snudd på lättsam, berättade föreningens ordförande,
Bruno Nordenborg och tilllade:
– Jag upplever att båda sidor
lyssnar på oss. De har respekt
för vår kunskap och vet att vi
inte bara svamlar. Vi har fog
för det vi säger.

Alefjälls Naturskyddsförening bildades i februari i år
och i april började medlemmarna att samla in namnunderskrifter i området. I måndags lämnades 683 enskilda
namn in, 86% av dem boende
i Ale och de allra flesta i det
som kallas Alefjäll.
– Vi vill också göra politikerna uppmärksamma på att
det i princip när som helst
kan komma en ansökan om
vindkraftsbyggnation. Frågan
ställs till Länsstyrelsen som
sedan ger kommunen tre till
fyra veckor på sig att kommentera ärendet. Något bygglov
krävs inte om vindkraftverket
är högre än 150 meter. Det är
absurt. Vi vill att Ale kommun
utnyttjar sitt veto och om inte
tar bort hela vindbruksplanen
åtminstone slår fast att vindkraftverk högre än 150 meter
samt med en ljudnivå högre än
35 db inte är tillåtet, förtydligade Bruno Nordenborg.
En tuffare kravspecifikation för de som vill satsa på
vindkraftverk är enligt föreningen ett lättare sätt att kunna
gå vidare.
– Med lägre vindkraftverk
blir det långt ifrån lika kommersiellt gångbart. Att bygga
längs E6 och påstå att dessa
inte stör bebyggelsen är en
annan sak. Där dämpas allt av
ljudnivån från trafiken, i en
skog som för övrigt är tämligen tyst blir vindkraftverkens
etablering förödande, avsluta-

nya skola står klar så det är
många pluseffekter med den
här satsningen, menar Elena
Fridfeldt.
Utbildningsnämnden var
helt enig när beslutet om
att anpassa den nya skolan
för F-3 togs. I direktivet står
också att byggnaden ska vara
flexibel så att det även finns
möjlighet i framtiden att ge
plats åt förskola/dagis.
PER-ANDERS KLÖVERSÖ

det har lutat åt det här hållet
och kan bara vara glada åt
att det nu ser ut som att Triventus packar ihop. Vi vann
kampen om livsmiljön för
människor och djur i Alefjäll!
Socialdemokraterna förvånas något över Alliansens
utspel.
– Så vitt vi vet finns det
inget direkt ärende att ta
ställning till i vindkraftsfrågan. Vi har en vindbruksplan som till exempel redan
säger att verken inte får vara
högre än 150 meter. När det
gäller ljudnivån tycker även
vi att bullerfrågan känns svår.
Kritiken från Alefjälls naturskyddsförening har självfallet
även vi tagit på stort allvar,
säger oppositionsråd Paula
Örn.
PER-ANDERS
KLÖVERSÖ

DETTA HAR HÄNT
Ale kommunfullmäktige antog
en vindbruksplan 31 januari 2011.
Här anges tre områden, Björbäck,
Storekärr och Sannum som
lämpliga för vindkraftsutbyggnad.
Markägare och vindkraftsexploatören Triventus AB bildade
ett gemensamt bolag Triventus
Aletrion Vind AB i oktober 2011.
1 februari 2012 bildar boende i
området Alefjälls naturskyddsförening med syfte att aktivt arbeta
för att förhindra etableringar som
negativt påverkar livsmiljöer för
djur och människor. Parterna möts
på dialogmöten, ortsutvecklingsmöten och informationsmöten.
Triventus presenterar förslag
om att bygga tio vindkraftverk i
Alefjäll. Naturskyddsföreningen
lämnar in 683 namnunderskrifter
som bevis på motståndet.

Bremen oktoberfest
Sista chansen - boka nu! Begr. antal platser.
Halvp. 26/10-28/10

2.895:-

Burg

Begr. antal platser. 14-15/11 Onsdagsdans med orkester.
Halvp. Handla inför julen
1.395:-/pp
i dubbelrum

Schwerin julmarknad
2.450:-

7-9/12

Jokkmokks marknad
& Ishotellet 6/2-11/2 2013. Halvp.
Populär resa - boka omgående!

7.500:-/pp

Chess på svenska

Lördag 16/2 2013. Göteborgsoperan.
Buss o. entré

920:-/pp

Ring mig så berättar jag mer.
Susanne Karlsson, 0303-33 16 44
Privat- och Företagsrådgivare, Bank

*Sparformen har en årlig avkastningsskatt.

I våra resor ingår det mesta, läs mer på vår
hemsida eller ring för program.

Lilla Edets Buss
Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00
www.lillaedetsbuss.se

