Resolution antagen i Hulans skola, Uspastorp måndagen den 2 maj 2011
Arbetsgruppen ”Rädda Stormossen och Alefjäll” vill tillsammans med inbjudna Alebor
framföra följande synpunkter till Ale kommuns ansvariga politiker:
• Vi anser att Länsstyrelsen för Västra Götalands läns synpunkter och
rekommendationer i, ”Samrådsredogörelse för inkomna synpunkter ang. förslag till vindbruksplan,
tillägg till Ale ÖP 07, Ale kommun” skall vara vägledande för Er politiker.
”Genom beslut f rån Energimyndigheten i maj 2008 kom Väst ra Götalands län att erhålla
lokaliseringa r av r iksint resseområden fö r vindb ruk. Dessa områden har egenskaper av
att vara speciellt lämpade för vindbruksutveckling och utgöra områden där antalet
motstående intressen ä r få till antalet. Några riksintresseområden för vindbruk kom
inte att lokaliseras inom Ale kommun.
Sveriges sammantagna areal av r iksint resseområden för vindb ruk ha r kommit att
in rymma en överkapacitet avseende resu rspotential i jämfö relse med riksdagens uppsatta
planeringsmål fö r fö rnyelsebar energip roduktion genom vindbruk år 2015.”
”Motstående intressen till vindbruk utgörs f rämst av riksintressen för naturvå rd och
f riluftsliv. Det innefatta r naturvä rden i form av stora orörda naturområden mestadels
bestående av skogsklädda höjdpartier.”
”Den kommunala planeringen ska samtidigt vara lyhörd för opinion och viljeyttring
f rån kommunens invånare.”
”Vindb ruksplanen beskriver på ett överg ripande sätt konsekvenserna för natu r och
f riluftsliv. Länsstyrelsen anser att vindb ruk inte ska lokaliseras på de platser som omfattas
av bestämmelser i 3 kap miljöbalken, riksint resse fö r natu r och f riluftsliv. Ett bevarande
av områden till fördel för områdets höga värden för natur och f riluftsliv få r anses
vara av allmänt överordnat intresse.”
”Vindk raftsutbyggnaden i länet sker till stor del i relativt ostörda och lågt f ragmenterade
områden. Fragmentering orsakad av bebyggelse och anläggninga r hota r den biologiska
mångfalden. Genom en ökad utbyggnad av vindb ruket i Väst ra Götalands län kommer
risken fö r en f ragmentering av landskapet att öka. Vid bedömning av områdens
lämplighet för vindbruksutbyggnad måste risken för f ragmentering beaktas som en
viktig faktor i avvägningen.”
• Vi vill inte leva på hoppet att markägares goda vilja, vindkraftsbolags rädsla för negativ reklam,
finansiella resurser eller att privata vinstintressen skall vara faktorer som kan påverka
vindkraftsbyggande vid Stormossen i Alefjäll.
• Vi vill inte vänta på och behöva överklaga eventuella bygglovsansökningar för vindkraftverk vid
Stormossen.
• Vi vill inte vänta på att vindbruksplanen omprövas först under nästa mandatperiod eller att
vindbruksplanen görs till en valfråga.
• Vi vill att Alefjälls utomordentligt goda möjligheter till rekreation, naturupplevelser, rörligt
friluftsliv och hänsyn till boende ges en överordnad betydelse framför vindkraftsetablering.
• Vi förväntar oss att Ni, Ale kommuns politiker tar våra krav på allvar och omprövar
vindbruksplanen, tillägg till Ale ÖP 07.
• Ni äger besluten men frågan är allmän och Vi kommer att hålla frågan levande så länge
vindbruksplanen utgör ett hot mot vår närmiljö.

• Svar på denna resolution lämnas till arbetsgruppen ”Rädda Stormossen och Alefjäll”
På vårt informations- och planeringsmöte har vi sett filmen ”I skuggan av en vindkraftspa rk”
på Youtube. Filmen illustrerar tydligt vad glesbygdsbor riskerar att utsättas för när vindkraftsutvinning
missbrukas.
Vi fortsätter med vår kartläggning av boende och markägares önskemål.
Vi har även beslutat att skapa en hemsida där vi tillsammans kan följa händelseutvecklingen.
Arbetsgruppen ”Rädda Stormossen och Alefjäll” utgörs av:
Bruno & Ing-Marie Nordenborg, Uspastorp
Carina Cederholm, Sandsjödal
Daniel Ferdinand, Dammarna
Flemming & Gun Olesen, Ulvstorp
Glenn Johansson, Sannum
Göran Grolander, Sannum
Klas Andersson, Sannum
Malin & Mikael Lilja, Sandsjödal
Per Dyfvermark, Djupevik
Tore Johansson, Sannum
Ulf Zackrisson, Sannum
Kontaktpersoner:
Bruno Nordenborg; bi.nordenborg@telia.com
Daniel Ferdinand; info@danielferdinand.se
Per Dyfvermark; pdy@djupevik-gard.se

Informations- och undersökningsformulär till boende
som kan tänkas vara intresserande av händelseutvecklingen vid Stormossen.
Politikerna har fått vår resolution och vi arbetar vidare med vår kartläggning av ”närboendes” åsikter.
Kartläggningen begränsas geografiskt till Sannum, Ryd, Djupevik, Sandsjödal, Lindåsen, Uspastorp,
Hältorp, och Ulvstorp.
Vi vill att du besvarar våra frågor så att vi kan lämna en sammanställning till Ale kommuns politiker.
Observera att frågan inte gäller en generell inställning till vindkraft som energikälla och för att slippa
onödiga diskussioner så väger vi heller inte in årsmedelvindar och tekniska frågor.
➢ Vi föredrar att du skickar svaren till någon av kontaktpersonerna med e-post.
➢ Du kan även lägga ett skriftligt svar i någon av arbetsgruppsmedlemmarnas brevlåda eller
ringa in ditt svar till någon av oss.
➢ Var noga med att uppge alla dina fastighetsbeteckningar (mark) och alla som är folkbokförda
på din adress.
➢ Vi vill gärna slippa att knacka dörr eller ringa runt för att inhämta uppgifterna eftersom det är
mycket tidsödande.
➢ Du skall naturligtvis kontakta någon i arbetsgruppen om du har frågor eller synpunkter på
undersökningen.
Vi tackar på förhand för din medverkan i undersökningen.
Svarsformulär:
(Texta gärna om du inte skickar svaret som e-post)
Datum:
Uppgiftslämnare:
Bostadsadress:
Antal folkbokförda personer på adressen:
Fastighetsbeteckningar:
Telefonnummer. Hem:

Mobil:

Arbete:

E-postadresser:
Vill Du/Ni att kommunen tillåter vinkraftsutbyggnad i område C, vid Stormossen i Alefjäll?
Kryssa för det svarsalternativ som Du/Ni tycker är bäst.
JA
Nej
Vill inte ha någon uttalad åsikt

