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Det kan inte ha und-
gått någon att situ-
ationen för många 

av våra traditionella matfis-
kar är allvarlig. På grund av 
en kombination av allt ef-
fektivare fiskebåtar och höga 
fångstkvoter har förekom-
sten av fiskar som exempel-
vis torsk, ål och hälleflund-
ra minskat dramatiskt i våra 
hav. Många av våra vanliga 
matfiskar hotas av utrotning 
eller kollapsade bestånd. I 
europeiska vatten är hela 
åtta av tio fiskbestånd över-
fiskade. Att en fiskart för-
svinner eller minskar kraftigt 
har långgående konsekven-
ser genom att det riskerar att 
rubba den ekologiska balan-
sen i havet och därmed på-
verka en mängd andra växter 
och djur. 

Många av arterna skulle 
dock relativt lätt kunna åter-
hämta sig om man införde 
ett fiskestopp under några 
år, men då det tycks vara 
svårt att nå bindande inter-

nationella beslut om detta 
måste vi som kommun agera. 
Världsnaturfonden (WWF) 
har tagit fram en listning 
för olika fiskarter där man 
har klassat olika arter med 
antingen röd färg (Låt bli), 
gul färg (Tänk efter) eller 
grön färg (Smaklig måltid).1 
Arter indikerade med röd 
färg bör man helt undvika att 
konsumera. De med gul färg 
kan vara hotade eller också 
så fiskas de ofta med miljö-
skadliga redskap och dessa 
ska därför bara konsumeras i 
undantagsfall. Fiskarter med 
grön färg kan konsumeras 
utan några problem. 

För något år sedan antog 
KF en motion om att kom-
munen skall ta etisk hänsyn 
vid upphandling.  Ale 
kommun upphandlar förhål-
landevis lite torsk men bör 
här ta ett principbeslut om 
att följa denna märkning och 
därmed undvika rödlistade 
arter och enbart servera 
gullistade i undantags fall. 

Beslutet bör, förutom vid 
bespisningar vid äldrebo-
enden, skolor och dylikt, 
självfallet även gälla vid 
representationer och olika 
tillställningar i kommunens 
regi. Tekniska nämnden 
beslut skulle till och med 
kunna spara pengar för kom-
munen då många hotade 
fiskarter stadigt ökar i pris. 

Mot bakgrund av ovan-
stående har majoriteten i 
tekniska nämnden  beslutat 
att Ale kommun… 

1. Tekniska nämnden 
beslutar att fr o m höstter-
minen i största möjliga mån 
köpa grönlistad fisk framför 
gullistad

2. Rödlistad fisk enligt 
WWF skall ej serveras i 
kommuns verksamhet

Fotnot. Guiden kan man hitta på www.
wwf.se

Minna Ljungberg (mp)
Willy Kölborg (s)
Sven Engdal (v)

Rätt fiskrätt i Ale kommun
I Alekuriren nummer 

17 ställde jag en öppen 
fråga till er angående det 

tomma rummet i Nödinge 
församlingshem. Jag, och 
många med mig, har svårt att 
förstå varför man inte kan få 
använda detta rum. I dags-
läget finns det flera föräld-
rar som väljer att inte utnytt-
ja verksamheten på grund av 
det är så trångt. 

Jag skriver igen, därför att 
jag vill ha ett svar på frågan 

om varför detta rum inte får 
användas. Min förhoppning 
är att någon ansvarig inom 
kyrkorådet kan hjälpa mig 
och besvara denna fråga. 
Varför inte se möjligheterna 
och i stället glädjas åt att 
så många vill vara en del av 
denna verksamhet.

Hoppas att ni den här 
gången kan ge ett svar…

Petra Nilsson

Till kyrkorådet igen…

Vi ställer upp i alla väder.
Även när det är kav lugnt.

Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss, utan 
bidrag från staten. Så stöd oss genom att bli medlem. Som 
tack för hjälpen får du kostnadsfri hjälp och bogsering, 
även när det är kav lugnt. Anmäl dig på www.ssrs.se eller 
ring 031-29 00 90. Eller sätt in 550:– på pg 900 500–0.

Barnallergifond Pg 90 09 06-9

Hedra minnet av 
någon nära!

ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringsbolag

Sopplunch med whiskydoft?! Maj månads sopplunch går av stapeln fredag den 
30:e. Vi har glädjen att få besök av ett av Sveriges ”Gasellföretag”, Mackmyra 
Whisky! Det svenska whiskyprojektet föddes på en specifik plats en specifik 
dag – i Sälen lördagen den 14 mars 1998. Det var nämligen då  åtta personer 
samlades i en fjällstuga för en helg med skidåkning, god mat och dryck. Man 
kom fram till att om det nu inte fanns någon svensk whisky, varför  skulle man 
då inte kunna skapa det. Det var början till lysande företagsframgång.

ALMI Företagspartner Väst är månadens programvärd och de presenterar 
Mikael Mossvall som föreläsare. Mikael är säljchef och han kommer att 
presentera företaget, tala om hur affärerna utvecklats, produktlansering och 
marknadsetablering. Men vi börjar programmet med Senaste nytt från Ale 
kommun. Det är kommunalrådet Jarl Karlsson som informerar. 

OBS! Tid o plats!!

SOPPLUNCH
FREDAG  30 MAJ  KL 12.30 – 14.00

  ALE GOLFKLUBB, ALVHEM

På programmet
Senaste nytt från Ale kommun!

Jarl Karlsson, kommunalråd

”Från första maltkornet till snabbväxande Gasell !!”
         Mikael Mossvall, Säljchef Mackmyra Whisky

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 12.30
 Du bjuder på din närvaro!!

Magnus Holmberg:
0520-65 49 50, 070-278 45 26

Mika: 070-759 32 64

Gåtan med 
Alzheimers sjukdom

kan vara löst 
inom tio år.

För att lyckas med detta behöver 

hjärnforskningen mer resurser. 

Hjärnfondens Postgiro 901125-5.

Bankgiro 901-1255.

Stöd hjärnforskningen!


