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Du har en gedigen erfarenhet från friskvårdsbranschen samt erfarenhet
 från försäljning och service. Som platschef ansvar du för driften på

anläggningen som bland annat omfattar kundmottagande och personal
varför vi ställer stora krav på hög social kompetens. 

Vi tror att du är resultatinriktad, har lätt för att se möjligheter, driftig, 
är målfokuserad och strukturerad. Du har god kommunikativ förmåga

 så väl muntligt som skriftligt. Vi ser att du har massor av glädje, passion
och drivkraft i det du gör och en förmåga att inspirera människor. 

Din vilja att göra ditt bästa i alla lägen är stark.
Vi ser gärna att du har erfarenhet och utbildning

inom gruppträning och ev tidigare ledarroll.
 

Tjänsten är en deltidstjänst. 
Stor del av arbetstiden innebär kvällstid och till viss del helger.

 
Vi vill ha din ansökan senast 25/6 2011 mejlad till

alexandra.ahlstedt@sportlife.se.

Har du frågor om tjänsten så kontakta oss på ovanstående mejladress.
 

Sportlife – Glädje, passion, personlighet och proffsighet
www.sportlife.se

VI SÖKER PLATSCHEF
TILL VÅRA TRÄNINGSANLÄGGNINGAR I LILLA EDET
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Sverigedemokraterna 
motionerar angående 
överenskommelse om 

mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande.

Den nuvarande över-
enskommelsen ger Kom-
munstyrelsen möjlighet att 
besluta om att ta emot ett 
obegränsat antal flyktingar 
och andra skyddsbehövande, 
vilket vi tycker rimmar dåligt 
med att Kommunfullmäktige 
skall vara kommunens högsta 

beslutande organ!
Ale kommun skall ju 

vara en demokratiskt styrd 
kommun, därför bör ju beslut 
av denna dignitet som berör 
alla kommuninvånare beslu-
tas i Kommunfullmäktige. 
Alla folkvalda borde få delta 
i debatter och beslut. Vilket i 
sin tur ger Kommunfullmäk-
tige möjlighet att ta ställning 
till flera olika alternativ.

Sverigedemokraterna i Ale 
föreslår därför Kommunfull-

mäktige:
• Att Kommunstyrelsen 

säger upp den nuvarande 
överenskommelsen med 
Migrationsverket i god tid 
före den 2011-10- 01.

• Att om en ny överens-
kommelse skall ingås med 
Migrationsverket skall Kom-
munfullmäktige besluta om 
detta.

Rune Karlsson
Sverigedemokraterna

Ge fullmäktige makten!

Med anledning 
av debatten om 
vindkraftsetable-

ring i Ale skulle jag vilja 
komma med några re-
flektioner. Som så många 
gånger tidigare i histori-
en finns det minst två sätt 
att se på saker. Jag som 
berörd, tillsammans med 
några andra markägare, är 
själv engagerad i förstudi-
en för eventuella vindtur-
biner. Vi tror, precis som 
de som uttalat sig nega-
tivt om vindturbiner i just 
deras närhet, att det är en 
bra och troligtvis nödvän-
dig energikälla framöver. 
Det troligaste, om än inte 
mest önskvärda, är att vi 
kommer att förbruka mer 
elenergi de kommande de-
cennierna med mer elek-
tronik och fler laddbara ap-
parater per hushåll. Även 
elbilar är på stark fram-
marsch. Volvo har precis 
startat upp sin tillverkning, 
och vi har till och med en 
elbilstillverkare i kommu-
nen som ni säkert vet. 

En personlig reflektion 
jag gör angående att mot-
ståndare till vindturbiner 
ofta framhäver att ljudet 
från dem är omöjligt att 
leva med, är minnen från 
min barndom när hötorken 
gick på granngården hela 
natten. Jag somnade alltid, 
även med öppet fönster, 
och den måste ha låtit 
många gånger högre! Att 
det inte skulle förekomma 
bakgrundsljud på landet 
till skillnad mot staden kan 
man också ha olika åsikter 
om. Dagtid är lantbruks-

maskiner igång, en och 
annan motorgräsklippare 
på sommarkvällarna. När 
vinden tar i, då susar det 
i trädens lövverk. Bak-
grundsljud som de flesta 
som bor på landet lever 
med. Det är heller inte en 
bilfri miljö, men självklart 
mindre trafik än inne i 
samhällen. Faktum är att ju 
fler verk inom närområdet, 
desto mer måste vind-
kraftsetableraren ta hänsyn 
till, och beräkna så att 
ljudnivån håller sig under 
maxgränserna i sämsta-
fallen. Just det sistnämnda 
är det många som missar, 
att beräkningarna bygger 
på att det blåser i olika 
riktningar samtidigt, så att 
ljudet färdas från alla verk 
samtidigt rakt mot den när-
liggande bebyggelsen. Det 
händer, det är därför man 
gör sådana beräkningar. 
Men utav årets alla dagar är 
det inte många. 

En annan reflektion 
jag gör är debatten kring 
skuggan som faller efter 
en vindturbin. Den är inte 
anmärkningsvärt bred, 
vilket de flesta kan förstå 
bara genom att ta en titt på 
stolpen. När solen följer 
sin bana är det en relativt 
kort stund skuggan stannar 
på en och samma plats. Det 
finns dessutom bestäm-
melser för hur länge en 
fastighet får vara ”beskug-
gad”. Under vissa delar 
av året, när solen ligger 
lågt och kastar en längre 
skugga som då når fram 
och kan orsaka störningar 
för en fastighet, så stoppar 

man rotationen under den 
perioden. Dessa bestäm-
melser måste följas. Över-
lag måste både den som 
driver en vindkraftspark, 
och den som bygger den, 
följa regelverket. Och det 
är inte heller så att, som 
det ibland framställs, inga 
fördjupade studier behöver 
göras. Tvärtom ska både 
djurliv, växtliv och fornläm-
ningar noggrannt utredas 
och beaktas. 

Jag anser inte att Ale 
kommun för en ”ljusskygg” 
politik som de har beskyllts 
för, utan istället en upplyst. 
Ja, informationsarbetet 
kunde säkert varit bättre 
har jag förstått. Men med 
etablerandet av vindbruks-
planen har kommunen 
kanske faktiskt visat att 
man tar ansvar för miljö 
och kommande generatio-
ner på flera sätt. Att när-
producera el är att föredra 
jämfört med att transpor-
tera den från exempelvis 
Norrland ända ner till Ale. 
Och de flesta vill nog slippa 
kolkraft från någon annan 
del av världen.

Nej, vindturbiner är inte 
knäpptysta, inte heller för 
alla människor en accep-
tabel syn. Men många 
andra tycker att de står för 
en framtidstro och positiv 
förändring. En förändring 
som man vill vara med och 
bidra till. Man kan som 
sagt se saker på mer än ett 
sätt.    

Rustan Karlsson
Representant för oss som 
arbetar för vindkraft i Ale

Hur går det till? 
Tycker ni som vi att 
så här får det inte 

gå till. Hur kan det komma 
sig att vi helt utan direktin-
formation från kommunen 
kan få byggförbud på hela 
vår gård?

Det är inte självklart 
och troligen inga krav att 
vi skall ha dator och sitta 
uppkopplade och studera 
kommunens hemsida, för 
att det där dyker upp något 
som skall förändra hela vårt 
ägande. Det är heller inga 
krav att vi skall vara läskun-
niga, därför läser kanske inte 
alla tidningar.

Får man ett utskick direkt 
till berörda, vilket man alltid 
får om till exempel grannen 
skall bygga, kan jag om jag 
inte är läskunnig ta hjälp av 
någon, för då har jag någon 

som läser min post.
Vindkraft är säkert en 

bra elförsörjning för miljön, 
men miljön är även vi män-
niskor som dagligen utsätts 
för mycket störande ljud. 
Det kommer nästan dagli-
gen rapporter om farlighe-
ten av att vi ständigt utsätts 
för störande ljud, högfrek-
venta ljud, är ju ytterligare 
farligt. Säkert finns det 
många ödsliga områden där 
det inte bor människor som 
bättre kunde lämpa sig.

Vi som har bott utanför 
staden i en mycket tyst 
miljö, där även de vilda 
djuren trivs, föder sina 
kalvar, rovfåglar bygger 
sina bon, tranorna häckar 
där vi människor kopplar 
av från våra arbeten i en 
bullrig miljö. Vi känner oss 
åsidosatta när vi inte ens har 

fått vara med och säga våra 
argument mot den vindplan 
som har lagts och tagit ifrån 
oss den mark vi äger.

Vi vandrar ofta i skogen 
och även våra vänner, vi 
sitter mycket ute, vi bor 
med kommande vindkraft 
i nordväst som kommer att 
ge oss störande ljusreflexer 
och detta ihållande ljud som 
stör både människor och 
djur. Kvällssolen kommer att 
försvinna bakom den höga 
vindkraftspelare.

Känner ni kommuninvå-
nare till detta? Att vi inte får 
behålla vår tysta miljö i det 
inre av Ale kommun, utan vi 
skall lyssna till detta oljud av 
vindsnurror.

Tommy och
Lise-Lotte Gustafsson

Röbacka, Älvängen

Förnyelsebar energi även i Ale?Vår tysta miljö försvinner
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Två tidningar kvar
– men bara ett manusstopp!

Vi behöver ert annonsmaterial till utgivningen vecka 26 och 29
senast torsdag 23 juni kl 12


