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Mitt namn är Susan-
na och jag bor med 
min man och mina 

två barn i det som kallas ensta-
ka bebyggelse i Ales vindbruks-
plan. Det betyder att vi bor 
ganska glest i lantlig tyst miljö. 
Det är vi som anses kunna tåla 
en närhet på 500 meter till 
närmsta vindkraftverk. Det är 

vi som anses kunna leva med 
ett oljud som följer Natur-
vårdsverkets utomhusriktvär-
den för industribuller nattetid 
på 40dB. 

Jag var på plats på ortsut-
vecklingsmötet för Starrkärr 
när vindbruksplanen skulle pre-
senteras. På plats fanns repre-
sentanter från projektgruppen, 

länsstyrelsen och kommunled-
ningen. Med i lokalen fanns 
även en man från Svensk Vind-
kraftförening. Han hade ingen 
punkt på agendan utan var på 
plats för att dela ut en reklam-
tidning om Vindkraft. I kaf-
fepausen fick jag tillfälle att tala 
med honom om det specifika 
område som kommer drabba 

oss, nämligen område D. Björ-
bäck. Jag visade området som är 
aktuellt på en karta och pekade 
ut var vårt hus låg i förhål-
lande till området. Efter att ha 
konstaterat att vårt hus ligger i 
nordvästlig riktning sa han att 
vi hamnar i absolut sämsta läge. 
Efter en stunds tystnad frågade 
han om vi hade tjocka väggar?  
Varpå jag förklarade att det 
är en standardvilla byggd på 
80-talet. Då frågade han om 
vi hade sovrummet närmast 
vindkraftverket och om vi i så 
fall kanske kunde byta sovrum. 
Jag insåg att det skulle bli både 
jobbigt och extremt kostsamt 
att vrida huset för att kunna 
åstadkomma detta. Hans kom-
mentar var då att han tyckte vi 
skulle begära av entreprenören 
att de skall sätta in 3-glasfönster 
i villan för att kunna leva med 
bullret. 

Han fortsatte sedan med 
att påpeka vikten av att man 
väljer rätt entreprenör för att 
det finns en hel del oseriösa 
bolag i branschen eftersom det 
finns pengar att tjäna. Det var 
något om en uppförandekod 
på nio punkter som man bara 
måste se till att de skrivit på. Jag 
förklarade då att jag inte var en 
av markägarna som eventuellt 
kommer tjäna några kronor på 

detta utan bara en boende som 
får leva med konsekvenserna av 
deras beslut. 

När samtalet med mannen 
från Vindkraftföreningen var 
över kommer en kvinna fram 
och frågar varför jag är så 
negativ? Jag skulle ju inte ens 
se vindkraftverket från mitt 
hus… Jag hann aldrig svara för 
mötet började igen, men fick 
sedan reda på att detta var en 
av markägarna som driver på 
uppförandet av vindkraftspar-
ken. Jag låter bli att spekulera 
i varför hon säger att vi på 
ett avstånd av i värsta fall 500 
meter inte kommer känna av 
konsekvenserna av att ha upp 
till fyra stycken minst 150 
meter höga vindkraftsnurror i 
vår omedelbara närhet (Kak-
nästornet är 155 meter och 
Lisebergstornet är 116 meter). 

Skugg- och ljuseffekter samt 
blinkande ljus nattetid hann jag 
dock inte fråga mannen från 
Svensk Vindkraftförening om, 
på något sätt känns det lika bra. 

Vindbruksplanen tillstår 
alltså att jag och min familj skall 
acceptera 40 decibel oljud på 
en tomt mitt ute landet.  I en 
miljö som annars är väldigt tyst. 
Vi kan på de tysta kvällarna 
höra om någon till exempel 
spelar musik på kilometershåll. 

Effekten för oss som bor mitt 
i naturen går inte att jämföra 
med hur ljudet hade upplevts 
om man hade ett mer konstant 
bakgrundsbrus som man har 
i ett samhälle. Jag kommer 
med andra ord snart ha oljud 
som om jag bodde mitt inne i 
staden, utan några av de förde-
lar som man brukar ha om man 
bor mer centralt i form av ser-
vice och kommunikationer.  

Jag vill påpeka att jag inte är 
negativ till vindkraft i sig, inte 
heller missunnar jag markägare 
att tjäna pengar på sin mark, 
men det skall inte ske på min 
och mina grannars bekostnad 
i form av negativ boendemiljö 
som t.o.m. kan vara hälsovådlig. 

Jag kan nu bara gratulera 
mig själv och min man att vi för 
tio år sedan lämnade Mölndal 
för att bosätta oss på landet i 
Ale kommun. Tidigare kunde 
en bra boendemiljö till viss del 
väga upp kommunens botten-
notering vad gäller företagskli-
mat och skolresultat. Nu skulle 
jag hellre vilja lägga min kom-
munalskatt i en annan kommun. 
Dessvärre bor jag i ett kanske 
snart osäljbart hus.

Susanna, Mikael, Emma och 
Elin, boende i Ölanda 300
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Detta frågar vi oss, vi som 
drabbats av Ale kom-
muns beslut att anta 

vindbruksplanen.
Från start har Ale kommun 

gjort minsta möjliga för att 
informera de närboende om t ex 
samrådsmöte genom att enbart 
annonsera i tidningen och på 
hemsidan. Man har inte brytt 
sig om att kontakta de som är 
markägare inom de föreslagna 
områdena eller de boende i när-
heten trots Boverkets rekom-
mendationer om att göra detta.

Vindbruksområdet innebär 
att all mark inom 500m från 
områdets gräns beläggs med 
förbud mot ny bebyggelse. 
I praktiken så tar alltså Ale 
kommun rätten ifrån oss att t ex 
stycka av en tomt till våra barn 
eller om så vore sälja en tomt 
vidare. Ale Kommun beslagtar i 
princip vår mark utan att ens bry 
sig om att informera de markä-

gare som drabbas av detta innan 
beslutet tas.

Även de närboende som inte 

har mark i området men som 

bor på gränsen eller en bit 
utanför kommer att drabbas. 
Buller, skuggeffekter, kraftigt 
sänkta fastighetsvärden, mm 
kommer påverka dem som 
även bor längre än 500 meter 
ifrån ett vindkraftverk.  Är det 
för mycket begärt att vi som är 
direkt berörda av vindbrukspla-
nen kunde fått ett utskick om 
vad som pågick?

Kommunen hade inga pro-
blem med att skicka ut ett frå-
geformulär om vad vi som bor 
här tycker om vattenkvaliteten 
i kommunen. Härifrån är det 
oerhört långt till kommunalt 
vatten.

Vi trodde kommunens folk-
valda jobbade för sina invånare 
och inte för de vinstgiriga 
storföretagen som trånar efter 

mark att få sätta upp sina vind-
kraftverk. Det är trots allt dessa 
som tjänar de stora pengarna 
på projekten oavsett vad före-
trädare för industrin, i detta 
fall företaget Triventus säger. 
Markägarna, som utan att tänka 
på konsekvenserna för de närbo-
ende upplåter sin mark till bola-
gen genom oerhört märkliga 
arrendeavtal/optionsavtal med 
till exempel tystnadsplikt som 
villkor, går inte heller lottlösa ur 
detta utan får en bra ersättning 
på sina grannars bekostnad.

Ni kan inte föreställa er hur 
mycket detta påverkar män-
niskorna här psykiskt (och snart 
kanske även fysiskt).

Vi är födda här eller har valt 
att bo på landet, med naturen 
och naturliga ljud som närmaste 
grannar. Vi har inte valt att leva 
i ett industriområde. Vi kan inte 
heller flytta härifrån. Gårdar/
Hus kommer förlora stora 

värden och barn och barnbarn 
som planerat att ”flytta hem” 
kan inte längre göra detta. Vi får 
inte bygga på vår egen mark.

Varför vill Ni politiker i 
Ale ha vindkraft till varje pris? 
Varför prioriterar ni bort områ-
den för att naturlivet störs, men 
tar inte hänsyn till människan?

En annan konsekvens blir 
den begynnande osämjan 
mellan de markägare som vill 
exploatera sin mark för att tjäna 
pengar och oss, vi som inte vill 
bli granne med ett 150-170 
meter högt vindkraftverk med 
ett källbuller på 105-109dBA. 
Förr var alla goda vänner och 
grannar, men nu slutar folk att 
heja på varandra. Är det lyckat 
att ha skapat detta? Detta är 
dessutom bara början. 

Vi är generellt inte emot 
vindkraft som är en ren ener-
gikälla och bra på många sätt, 
precis som den är dålig på 

många sätt. Det blåser inte till-
räckligt varje dag. Reglerkraft 
behövs i lika stor utsträckning 
som vindkraften eftersom man 
måste hålla strömförsörjningen 
på en jämn nivå oavsett väder 
och vind.

Vi är inte emot vindkraften 
i sig, men vi är emot place-
ringen av vindbruksområdena 
i Ale. Det är alldeles för många 
fastigheter som direkt berörs 
av detta. I en lantlig miljö med 
få bakgrundsljud och förhål-
landevis dåliga vindförhållande. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
har inte pekat på något område i 
Ale som skulle ha ett riksintresse 
för vindkraften. I de områden i 
Sverige som är utpekade som av 
riksintresse för vindkraft finns 
det mer än nog utrymme för 
att klara målen som riksdagen 
satt upp. Ale hör inte till dessa 
områden av riksintresse!

Arbetsgruppen mot 
vindkraftsetablering i 

område D, Björbäck, Ölanda
Kontakt: arbetsgruppen@hotmail.com

Vart tog demokratin vägen i Ale?

Varför politikerna i Ale ha vindkraft till varje pris frågar sig 
Arbetsgruppen mot vindkraftsetablering i område D, Björ-
bäck, Ölanda.
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