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Oavsett var i Ale  man 
bor finns naturen in 
på knuten. De skif-

tande naturtyperna är vad 
som gör Ale till den vack-
raste delen av Göta älvda-
len och det är bra att kom-
munen investerar i att göra 
området runt den nya vägen 
ännu mer attraktivt. Ale är 
dock mer än åkrar, dalgång-
ar och lövskogsdungar längs 
45:an. Vår kanske största 
tillgång, både ur ett frilufts- 
och ekologiskt perspektiv 
är de stora sammanhängan-
de skogsområden som spri-
der ut sig öster och norrut 
i kommunen. Den satsning 
som genomförs för att skapa 
naturreservat av kommunalt 
ägd skog är bra, men då re-
surserna är knappa tar pro-
cessen lång tid. Därför är 

det glädjande att andra är 
beredda att hjälpa oss.
Stiftelsen ”Ett klick för 
skogen” anordnar en insam-
ling via nätet för att köpa 
upp Verle gammelskog i 
Risveden och för all framtid 
garantera att skogen inte 
avverkas. Skogsområdet 
kostar cirka 7,5 Mkr och 
stiftelsen har till den 19:e 
mars 2009 på sig att samla 
in pengarna. En livskraftig 
gammelskog är en nödvän-
dighet för att bevara den 
biologiska mångfalden. 
Ökad avverkning av gam-
melskog i andra kommuner 
skulle också kunna göra 
Verle gammelskog till 
ett uppskattat turistmål i 
regionen. Således ligger det 
i kommunens intresse att 
stiftelsen lyckads med sin 

insamling.
• Hur ställer sig kommun-
styrelsens ordförande till 
den här typen av initiativ för 
att skapa attraktiva områden 
för rekreation och bevarad 
biologisk mångfald i Ale?
• ”Ett klick för skogens” 
hemsida är en gratis reklam-
pelare för Ale där besökarna 
får upp ögonen för Sveriges 
första kommun. En länk till 
Ale kommuns hemsida vore 
utmärkt produktplacering då 
reklamkostnaden i praktiken 
går tillbaka till kommunen. 
Vilka möjligheter ser kom-
munstyrelsens ordförande 
att Ale kommun har att 
stödja ”Ett klick för sko-
gens” arbete?

Peter Rosengren
Miljöpartie

Naturen finns för oss 
Alebor in på knut-
gen och denna vär-

defulla tillgång ska vi ta 
vara på och skydda där det 
behövs.

I den strategiska planen 
och i naturvårdsplanen 
beskriver vi det övergri-
pande arbetet med att 
bedriva god natur- och 
skogsvård. Kommunen 
i egenskap av markägare 
bedriver ett produktionsin-
riktat skogsbruk, men med 
förhållandevis stor miljöhän-
syn. Skogsbruket är certifie-
rat enligt FSC, vilket är en 
internationell standard som 
ställer krav på miljöhänsyn.

Miljö- och byggnämnden 
är såsom myndighet den 
som granskar anmälningar 
om avverkning i kommunen 
och jobbar tillsammans med 
Skogsstyrelsen för att natur-, 
kultur- och friluftsvärden 
skall beaktas vid avverkning.

Med utgångspunkt i det 

nyss antagna naturvårds-
programmet pågår nu en 
genomgång av den kom-
munägda skogen för att 
se vilka områden som har 
sådana värden för natur-, 
kultur- och friluftsliv att de 
bör undantas från vanligt 
skogsbruk och kanske ges 
någon form av skydd till 
exempel genom naturvårds-
avtal. Dessutom sker ett stor 
arbete med att ta hänsyn till 
naturvärdena vid planering, 
samråd och tillståndsären-
den.

Kommunen har medver-
kat aktivt och varit positivt 
inställd vid bildandet av 
samtliga naturreservat i Ale. 
Främst genom stöd och råd 
till länsstyrelsen i form av 
kunskapsinsamling, kon-
takter med markägare och 
genom att uppmärksamma 
områden som hotas. Kom-
munen bidrog med 300 
000 kronor vid bildandet av 
Kroksjöreservatet i Risveden 

1994. I dagsläget pågår bil-
dandet av flera naturvårds-
områden i kommunen under 
ledning av länsstyrelsen 
bland annat i Risveden.

Svar på Peter Rosengrens 
frågor:

• Jag är positiv till att 
utveckla naturvården enligt 
naturvårdsplanens intentio-
ner och vid behov medverka 
till att skapa naturvårdsom-
råden i Ale. Det är särskilt 
viktigt att ha en dialog med 
intressenterna länsstyrelsen, 
skogsstyrelsen, Västkuststif-
telsen, markägare och inte 
minst friluftslivet och dess 
organisationer.

• Jag ser det som positivt 
och helt i linje med våra tre 
nyckelord, nära, nytänkande, 
naturligt – att ge ett bidrag 
till stiftelsen. Kopplingen till 
kommunens hemsida tycker 
jag ska prövas positivt.

Jarl Karlsson (s)
Kommunstyrelsens ordförande

Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om Verle gammelskog

Tänker Ale kommun stödja 
Ett klick för skogen?

Kommunstyrelsens ordförande, 
Jarl Karlsson (s) svarar:

”Naturligt att ge 
stiftelsen ett bidrag”

Ale kommun har fått 
frågan om man kan 
tänka sig vindkraft-

verk i nordöstra Risveden. 
Nordöstra Risveden har 

ett av Ale kommuns bästa 
vindlägen och det finns inga 
bostäder i närheten. Det 
finns inga riksintressen norr 
om vägen mellan Livered 
och Gräfsnäs som hindrar 
vindkraften. Skogen i områ-
det brukas och har gott om 
skogsbilvägar som idag är 

avstängda med bom. Visst 
finns det värdefull natur här 
och vindkraftverken måste 
placeras med omsorg men 
ett vindkraftverk påverkar 
inte växter och lavar. 

Vindkraftverken kommer 
att synas på långt håll. 
Frågan är vem som kommer 
att se dem. Åker man genom 
området står träden oftast 
tätt intill vägen så man inte 
ser dem och på långt håll blir 
även det största vindkraft-

verket litet. Blåser det susar 
det mer i träden än man hör 
vindkraftverket och är det 
stilla står även vindkraftver-
ket stilla. Sverige behöver 
mer ren energi. Miljöpartiet 
i Ale är positiva till planerna 
på vindkraftverk norr om 
vägen mellan Livered och 
Gräfsnäs. 

Peter Rosengren (mp)
Gruppledare

Miljöpartiet röstar för Alvhem
Miljöpartiet i Ale 

anser att Alvhem 
är bästa plat-

sen för den omdiskutera-
de trafikplatsen. En trafik-
plats i Alvhem gör det lätt 

att ta sig till och från tågen 
som kommer att stanna vid 
Tingberg. I rusningstid pla-
neras för halvtimmestra-
fik och i lågtrafik ett tåg i 
timman. För oss är miljö- 
och klimatfrågor viktiga 
och en station som det är 
lätt att ta sig till ger fler re-
senärer på tågen. Ale och 
andra västsvenska kommu-
ner måste lägga stor kraft på 
de här frågorna om målen i 
K2020 som säger att 40% av 
resandet ska göras med kol-
lektivtrafik ska nås.

Vi tror inte att en tra-
fikplats i Alvhem hindrar 
utvecklingen i Skepplanda. 
Genom att köra av vid 
Ljungbergs precis som idag 
får göteborgstrafiken en 
snabbare och kortare väg än 
att köra till Grönnäs och där 
svänga av mot Skepplanda 
via Grönnäsvägen som väg-
projektet ändå inte tänker 
rusta upp.

Peter Rosengren (mp)
Gruppledare

Miljöpartiet positiva till vindkraft

Lena framför i sin in-
sändare att moped-
förna i allmänhet 

sköter sig.
Men Lena visst har från 

tid till annan haft problem 
med buskörning av mope-
der!

Det är ingen ovanlig-
het att mopeder kommer 
”susande” över gräsmattan 
och passerar med hyfsat 
hög fart entréerna till Hel-
gesvägen 87-93, med både 
en och två passagerare, inte 
sällan mer än en moped. Det 
Lena har missat är, det är 
inte skötsamma som kritiken 
riktar sig emot.

Kritiken riktas mot dem 
som kör som ”dårar” över 
gräsmattor, planteringar, på 
lekplatser m.a.o. den ”elit” 
som inte visar någon hänsyn 
eller respekt mot något eller 
någon annan.

En heder åt de ungdomar 
som insett faran och ändrat 
beteende, de skall i sam-
manhanget inte förtigas. Det 
har faktiskt hänt att jag själv 
tagit diskussionen med några 
av dessa ungdomar under 
mina år som s.k.vuxen, jag 
kan inte minnas att någon 
av dem (eller vill jag inte 
minnas) ansett de argument 
jag från tid till annan fram-
fört – att de ”måste” köra 

försiktigt på gårdarna.
Värre svar har fått från 

budbilschaufför, i synnerhet 
från en som körde fast med 
sin budbil modell större och 
skulle leverera ett ”enormt 
stort paket ca 30 x 30 x 30 
cm”, så länge det inte finns 
skyltar och låsta bommar kör 
jag in hur mycket jag vill! 

Hyresgästföreningen i 
området delar i stort Ale-
byggens inställning som 
redovisas i ”Hemlängtan”

Visst finns det mopedpar-
keringar. 

Mopeder parkeras i 
moped-/cykelrum, det har vi 
ett på varje gård.

Det utrymme Lena syftar 
på har aldrig varit ett cykel 
eller mopedrum.

Nu börjar Lena fara med 
osanningar och insunierar 
om oegentligheter!

Lena framför att ingen vet 
hur detta utrymme kommit 
till Hyresgästförenings för-
fogande.

I mitten av september 
2007 (första informatio-
nen fick Lena m.fl. den 
10 september 2007) över-
tog Hyresgästförningen 
Älvängen Norra II ansvaret 
för detta utrymme i samråd 
med Alebyggen. Vid denna 
tid var Lena vice sekreterare 
i samma hyresgästförening. 

Lena hävdar att detta 
utrymme genom mygel 
uthyres till förre ordföran-
den, numera vice ordfö-
randen. Detta är helt fel. 
Styrelsen Hyresgästfören-
ingen Älvängen Norra II 
har i styrelsebeslut i februari 
2008 beslutat att med kort-
tidskontrakt (En veckas 
uppsägning) på förfrågan 
uthyra detta utrymme fram 
till hyresgästföreningen fyllt 
det med för lokalen lämplig 
verksamhet.

Det betyder då fram till 
denna tid att hyresgästfören-
ingen får en extra inkomst.

När vi övertog detta 
utrymme var det vår första 
egna lokal.

Vi har numera ytterligare 
ett liknande utrymme, där 
vi under en försöksperiod 
gör en miljösatsning och vad 
vi tro en ökad service till de 
boende.

Vad vi ser gagnar detta 
miljön och påverkar hyran 
positivt

När det gäller föreningen 
avgör revisorerna ifall sty-
relsen gjort rätt eller fel gäl-
lande uthyrningen, slutligen 
avgörs frågan på årsmötet i 
januari 2009 av föreningens 
medlemmar.         Kent Lillfors 

Ordförande Hyresgäst-
föreningen Älvängen Norra II

Bilda dig en uppfattning!
Sydvästra Götaland

Läs om vårt program 
på www.svg.abf.se
Ring 0303-161 55

Vilken cirkel väljer du?

Genmäle på Lena Lorentzon insändare i 
nr 26 av Ale kuriren:

 – Du far med osanningar!


