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Här ett beslut från Västra 
Götaland för unga tjejer utan 
att plånboken spelar roll!

Västra Götalandsre-
gionen kommer att erbjuda 
flickor i åldern 13-17 år.

kostnadsfri vaccination 
mot HPV - det virus som 
orsakar livmoderhalscancer. 
Vaccinationen startar i höst 
under förutsättning att den 
pågående upphandlingen av 
vaccinet avgörs under våren. 
De beslutade hälso- och 
sjukvårdsutskottet idag och 
följer därmed rekommenda-
tionerna från Sveriges Kom-
muner och Landsting.

❐❐❐

"Kommunerna i Skåne har 
hittills fått totalt 6,5 miljoner 
kronor i statligt bidrag för vind-
kraftplanering.  Under 2011 kan 
kommunerna få ytterligare stöd 
för att planera vindkraftutbygg-
naden. Det är bra, men det helt 
avgörande är att kommunerna 
tillåter vindkraft i de områden 
där det blåser mycket. 

I Skåne finns 5 043 kvadrat-
kilometer landyta med en med-
elvind på minst 7,0 meter per 
sekund på 72 meters höjd. Det 
motsvarar 44,3 procent av länets 
totala landyta. 

Om man bygger vindkraft 

där det blåser minst 7,0 meter 
per sekund är vindkraften en 
mycket kostnadseffektiv energi-
källa, men om den hänvisas till 
områden där det bara blåser 6,5 
meter per sekund ökar kostna-
den med cirka 10 öre per kWh. 
Då blir vindkraftelen dyrare och 
utbyggnaden av denna miljö-
vänliga energikälla bromsas.”

Vid Stormossen, område C, 
är årsmedelvinden beräknad 
till 6,2 meter per sekund på 72 
meters höjd. 

Vilka av er politiker anser att 
6,2 meter per sekund är dåliga 
vindförhållanden?

Vilka av er politiker anser att 
6,2 meter per sekund är goda 
vindförhållande?

Vilka av er politiker anser att 
6,2 meter per sekund är mycket 
goda vindförhållande?

Vilka av er politiker vet vad 
det står i vindbruksplanen om 
område C?

Vilka av er politiker skulle 
hellre vilja prata om hur svårt 
det är att beräkna vindförhål-
lande i skogig terräng än att 
svara på raka frågor?

Bruno Nordenborg

Ett klipp ur Ystads Allehanda, onsdag 23 februari 2011

Planera för vindkraft där det blåserVill instämma i Bruno 
Nordenborgs resone-
mang angående even-

tuella vindkraftverk vid Stor-
mossen ost om Nödinge.

Vindkraftens affärshemlig-
heter.

Jag tror det är viktigt att 
man lyfter fram lite fakta kring 
vindkraftetableringen. Som 
det är nu så har vindkraftex-
ploatörer och markägare ett 
stort informationsövertag 
gentemot berörda kommun-
invånare vilket missgynnar de 
senare. En vindkraftetable-
ring är nämligen i grund och 
botten en ren affärsuppgörelse 
ofta maskerad av miljöpolitiska 
argument.

Ca 96 % av intäkterna från 
den producerade elen går 
till vindkraftexploatören och 
resterande fyra procenten till 
markägaren. När det gäller 
markarrende får markägaren 
i runda tal ca 100 000 kr/
år för ett vindkraftverk på 2 
MW. Men det är inte bara 
markägaren där själva vind-
kraftverket står som har rätt till 
arrendeintäkter. Det har även 
angränsande markägare inom 
det s k vindupptagningsområ-
det. Kommunen och berörda 
kommuninvånare får däremot 
inget i gengäld utan får enbart 
betala i form av störd närmiljö 
och sänkta fastighetsvärden. 
När det gäller dessa ”affärs-
hemligheter” så har LRF en 
utmärkt skrift alla kan ta del 
av: (http://www.lrf.se/PageFi-

les/390/Vindkraftens_affars-
hemligheter.pdf).

Miljövänlig?
Man marknadsför gärna 
vindkraften som miljövänlig 
och klimatvänlig. Men man 
glömmer att ställa frågan på 
vilket sätt och i vilket sam-
manhang den är miljövänlig. 
Den lokala miljöpåverkan 
är givetvis mycket större i 
tysta glesbygdsområden än i 
mer industri- och tätortsnära 
områden. För Ale kommuns 
del skulle det miljömässigt 
vara mycket bättre att placera 
vindkraftverk i anslutning till 
nya E 45 (precis som längs 
E6 i Halland). Där kommer 
de störande ljuden döljas 
av det ständiga motorvägs-
bruset som i en snar framtid 
kommer att vara ett faktum. 
Den flacka Älvdalen med sin 
syd/sydvästliga sträckning 
har bra vindlägen. Skärskådar 
man klimatargumentet så är 
det ett faktum att större delen 
av den vindproducerade elen 
exporteras utomlands vilket 
paradoxalt nog vintertid gör 
oss än mer beroende av kon-
tinental kolkraft.

Alefjäll - ett unikt 
naturområde

Om man ser till ingrepp i skog 
och mark är inte vindkraft mil-
jövänlig. Sett till påverkan på 
boendes närmiljö, djurliv och 
det rörliga friluftslivet är en 
etablering på Alefjäll synnerli-

gen olämplig. 
Alefjäll är 
en del av det 
stora sam-
manhängande 
skogsområde 
som sträcker 
sig från Risve-
den i norr till 
Vättlefjäll i 
söder. Skogen, 
sjöarna och 
mossarna 
som präglar 
landskapet 
utgör en unik 
naturmiljö tätt 
inpå storsta-
den Göteborg. 
Tjäder och 
orre är två, 
numera säll-
synta, fågelar-
ter som i sitt 

habitat kräver just samman-
hängande skogsområden med 
inslag av våtmark och mossar. 
Just på Stormossen och den 
angränsande Orremossen 
förekommer orrspel på våren 
och på dessa mossar bedrivs 
inget ”modernt skogsbruk” vill 
jag lova. Risken för att större 
fåglar kolliderar med rotor-
bladen är högst påtaglig enligt 
norska studier då propeller-
hastigheten varierar mellan 
180-360 km/h.

Varningsskyltar
I en tidigare insändare hän-
visar Vänsterpartiet att vi 
behöver leva i samklang med 
naturen och att vi skall lämna 
efter oss en värld som inte är 
utarmad och skövlad. Det tror 
jag de flesta håller med om. 
Men att tro att uppförandet 
av tre 150 meter höga vind-
kraftverk inte innebär skövling 
i form av anslutningsvägar, 
gjutning av fundament, uppfö-
rande av ställverk, stängsling, 
bullerzoner mm är naivt.

Branschorganisationen 
Svensk Vindenergi rekom-
menderar att man sätter upp 
varningsskyltar i en zon ca 300 
m från vindkraftverket p g a 
risken för nedfallande is. När 
det gäller buller accepteras 
en bullernivå till närmsta hus 
på 40 dB. Vilket motsvarar en 
ganska hög ljudnivå i paritet 
med ett normalt restaurang-
sorl.

Gör om och gör rätt
På sikt är ett orört Ale-
fjäll långt mer värt för Ale 
kommun än tre stora malpla-
cerade vindkraftverk.

Ett orört Alefjäll kommer 
att vara en viktig konkur-
rensfördel då kommunen skall 
locka nya kommuninvånare 
som flyr storstan för en ren 
miljö och en vacker rofull 
natur. Detta gäller inte minst 
den kommande utbyggna-
den av Nödinge och Nol. 
Det handlar inte om att vara 
för eller mot vindkraft, det 
handlar om att förnuft och 
hänsyn skall utgöra grunden 
för beslut. Följ länsstyrelsens 
rekommendationer och stå fast 
vid antagen naturvårdsplan. 

Per Dyfverrmark 
Djupevik

Replik angående vindkraft vid Stormossen

Observera att jag sa på 
PRO-s möte att det 
finns förslag till kom-

mande nämnd om att det skall 
finnas två fullständiga biblio-
tek i Ale, Nödinge och Älväng-
en, plus en bokbuss, vad som 
kommer att beslutas var inte 
klart, men i handlingar finns 
förslag om att  det bara  skall 
vara dessa två.

Beslutet av majoriteten blev 
att  förvaltning skall leta lokal 
för ett bibliotek i Älvängens 
centrum, att undersöka förut-
sättningar för bokbuss, samt att 
se över hyresförutsättningarna 

för övriga bibliotektslokaler  
Sedan får var och en  tolka 

detta som dom vill.
Kommande Ortutvecklings-

möten borde väl vara bra forum 
för att ställa frågor om detta.

Bjud in ordförande och vice 
ordförande  och låt dom  redo-
visa hur de ser på  framtiden för 
våra bibliotek inklusive skolbib-
lioteken.

På detta sätt kan vi få upp 
frågan till debatt före beslut!

PS. Det var väl tur för nya kommunled-
ningen att Barn och Ungdomsnämn-
den rödgröna majoritet  redan  förra 

året begärde hos KS att de redan 
beslutande investeringarna i Nödinge 
skolor skulle starta, annars hade tids-
planen spruckit.
Notera att den dåvarande oppositionen 
(nuvarande majoritet) reserverade sig 
mot förslaget. DS

Eje Engstrand (S)
Ersättare

 Kultur och Fritidsnämnden

Biblioteken?

 Vill Du jobba hos oss?

Ale Elförening söker

DISTRIBUTIONS- 
ELEKTRIKER
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Till samhällsbyggnadsnämnden har inkommit 

ansökan från Nol Teknikpark AB om nybyggnation 

av kommunikationsmast höjd 48 m inklusive  

fundament samt teknikbod 2 x 2,5 m på fastig-

heten Nol 2:448. Befintlig skorsten med höjd 42 

m bredvid masten kommer att rivas. Kommunika-

tionsmasten är belägen längst österut gränsande 

mot Perstorps industriområde. 

Handlingarna finns tillgängliga på sektor  

samhällsbyggnad, kommunhuset i Alafors samt på 

medborgarkontoret i Nödinge och Ale kommuns 

webbplats. De som anser sig berörda bereds  

tillfälle att lämna in synpunkter. Eventuella syn-

punkter skall vara inlämnade senast 2011-03-22. 
Sektor samhällsbyggnad, Ale kommun, 449 80 

Alafors.

Kungörelse

Lydnadsdressyr för jakthundar
Studiecirkeln som skapar förståelse för ett 
framgångsrikt samarbete mellan jägare och hund.
Startar i april.

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, sodra.bohuslan@studieframjandet.se

Även om arbetsmarkna-
den nu sakta återhäm-
tar sig efter den inter-

nationella krisen finns fort-
farande utmaningar inom 
arbetsmarknadspolitiken. 
En särskilt viktig fråga är 
hur långtidsarbetslösa, som 
kanske har sett både en och 
två konjunkturer passera 
utan att hitta ett jobb, ska få 
fotfäste på arbetsmarknaden. 

För dessa människor har 
Alliansen infört ett särskilt 
program, jobb- och utveck-
lingsgarantin. Där erbjuds 
individuellt utformade akti-
viteter på ett strukturerat sätt 
för att så snabbt som möjligt 
bana vägen till arbete. Under 
den sista delen, fas 3, då 
deltagarna varit arbetslösa 
från tre år och uppåt erbjuds 
en sysselsättning. Tanken är 
att kontakten med arbets-
marknaden ska ge färska 
referenser, ett nätverk och en 
arbetsgemenskap, samtidigt 
som jobbsökandet fortsätter. 

Jobb- och utvecklingsga-
rantin har under senare tid 

kritiserats för att oseriösa 
anordnare utnyttjat reg-
lerna. Det är naturligtvis 
oacceptabelt. Därför får nu 
Arbetsförmedlingen i uppgift 
att förbättra kontrollerna av 
anordnarna och följa upp att 
deltagarna får en kvalitativ 
insats. Dessutom är ambitio-
nen att skärpa sanktionerna 
mot anordnare som har miss-
skött sig, till exempel genom 
att kräva tillbaka det hand-
ledningsstöd som betalas ut 
i fas 3. 

Förra veckan presenterade 
arbetsförmedlingen en rap-
port som visade att utflödet 
är ganska högt. Två av tre 
deltagare lämnar jobb- och 
utvecklingsgarantin före 
den senare delen i insatsen 
infaller. 60 procent av de 
individer som skrivs ut från 
jobb- och utvecklingsgaran-
tin har efter 30 dagar någon 
typ arbete. 19 procent av del-
tagarna, sett över tid lämnar 
fas 3. 

I Ale hade vi i januari 2011 
86 deltagare i jobb - och 

utvecklingsgarantins fas 3. 
Anordnarna utgörs i majori-
tet av kommuner och ideella 
organisationer och nio av tio 
anordnare har färre än fem 
deltagare på sin arbetsplats. 
De samhällsviktiga insatser 
som deltagarna gör inom 
äldreomsorgen, skolan eller 
välgörande verksamheter 
lyfts sällan fram i debatten. 

Ett eget arbete är grunden 
för vårt välmående och ger 
oss trygghet, delaktighet och 
social gemenskap. Vi vill inte 
gå tillbaka till situationen 
som rådde före 2006 då lång-
tidsarbetslösa gömdes i en 
rundgång mellan ersättnings-
system och passiva åtgärder. 
Därför fortsätter vi att satsa 
på aktiva åtgärder, där jobb- 
och utvecklingsgarantin bara 
är ett av många verktyg. 

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Riksdagledamot

 Västra Götalands län norra
Jenny Petersson (M)

Riksdagsledamot
 arbetsmarknadsutskottet

Skärpta insatser mot oseriösa arbetsgivare 

Vaccination 
mot HPV-virus
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