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Vill du bli 
Ale Lucia?

•  Du skall vara född senast 1995 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0708-94 14 51

Mejla in ansökan redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller fyll i nedanstående talong och skicka till 
Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

Ellenor Lorentsson, Ale Lucia 2010
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Skolstarts - REA!
Körpaket: 3500:- (ord.pris 4100:-)

10 lektioner x 40 min.

Kör- och teoripaket: 3800:- (ord.pris 5480:-)

10 lektioner x 40 min. + teori

Priserna gäller om paketet används före 2011-09-30.
Obs! Begränsat antal.

DittKörkort i Kungälv  tele: 0303 - 64 300
www.dittkorkort.se

NÖDINGE. Först nu, 
efter att uppsägnings-
tiderna löpt ut, märks 
förändringen för servi-
cen på medborgarkon-
toret. 

Kommunstyrelsen 
motiverar neddragning-
arna med att skolan 
behöver resurserna 
bättre. 

Men oppositionen 
köper inte resone-
manget.
Lamporna är släckta och 
bakom receptionsdisken ekar 
det tomt. Den personliga ser-
vicen på medborgarkontoret 
fick stå tillbaka när budgeten 
bantades ner. Sammanlagt 

är det tre tjänster som för-
svunnit och oppositionsrådet 
Paula Örn (S) ser inte logiken 
bakom beslutet.

– Man kan inte använda 
skolan som slagträ för ned-
skärningar. Dessutom så har 
lärartätheten ändå inte ökat. 

Även oppositionens bud-
getförslag innebar nedskär-
ningar, men inte av lika omfat-
tande grad som nu blivit rea-
litet.

– Det blev precis som vi 
varnade för, att det ändå till-
kommer merkostnader efter-
som någon annan måste svara i 
telefon. Det drabbar aleborna. 
Vi brukar ha mellan 5 och 15 
besökare här varje dag och nu 
finns det inte längre någon 

som möter dem. Vad får man 
för bild av Ale kommun? 

Hon menar att administra-
tion lätt blir ett skällsord och 
att man inte förstår vikten av 
att ha ett bra informationsar-
bete. 

– I vårt nästa budgetförslag 
kommer servicen att finnas 
med.

Vad som nu kommer att 
hända med det tomma utrym-
met i medborgarkontorets 
entré återstår att se. Ännu 
finns det inga planer på hur 
det ska användas.

Barnens Dansforum
i Kungälv & Kärna & Ale
Barndans Balett Jazz Show
TERMINSSTART 7-11 SEPTEMBER
Välkommen på en provlektion!

Information och bilder hittar du på 
www.barnensdansforumikungalv.se

Hälsningar Elisabeth Wolf, 0707-48 36 86
Assisterande lärare: Matilda o Oliva Carlund, Sofi e Cedervall.  

Hos oss
får du pröva

innan du betalar!

Nu står receptionen tom
– Oppositionsrådet Paula Örn (S) kritisk 
till hur man prioriterar

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kritisk. Oppositionsrådet Paula Örn (S) är besviken över att den personliga servicen i med-
borgarkontorets entré tagits bort.

Rädda Ales landsbygd från vindindustrin!
Här följer ett antal frågor 
om den planerade vind-
kraftsutbyggnaden i Ale.

Vad är på gång?
• En storskalig industri-

exploatering av Alefjäll inom 
en radie av 3 km från Ryd, 
detta i form av ett dussin 200 
meter höga vindkraftverk 
med tillhörande betongfun-
dament, transformatorer, 
kraftledningsgator och 
anlagda tillfartsvägar.

Vem ligger bakom 
exploateringsplanerna på 
Alefjäll?

• Ursprungligen ligger 
en lokal markägare, som för 
fem år sedan fick avslag på 
begäran att få sätta upp ett 
vindkraftverk i anslutning 
till Orremossen vid Sand-
sjön. Efter ytterligare mark-
köp i området kring Ryd är 
idag här samma markägare 
i gång med planer på en hel 
vindkraftspark med ett dus-
sintal verk. Själva exploatö-
ren är energibolagen Triven-
tus, Rabbhalshede kraft och 
ett riskkapitalbolag.

Hur informerades 
berörda ortsbor?

• Via en liten notis i Ale-
kuriren och på kommunens 
hemsida. Förra gången 
samma markägare var 
igång med vindkraftsplaner 
informerades närboende 
brevledes. Jämför med 
direktadresserad brevledes 
information vid bygglovsä-
renden etc. Den knapphän-
diga informationen anser vi 
vara en del av kommunens 
strategi att ”tysta” och köra 
över närboende med rele-
vanta synpunkter på ärendet. 
Detta bevisas av att de flesta 
närboende inte hade en 
aning om beslutet. De flesta 
trodde de kunde andas ut då 
planerna skrinlades 2005.

Vad anser andra myn-
digheter om exploate-
ringen av Alefjäll?

• Enligt energimyndighe-
ten är området ej riksintres-
sant för vindkraftexploate-
ring. Länsstyrelsen är emot 
en vindkraftexploatering 
av Alefjäll. Närliggande 
Göteborgs kommun är emot 
på grund av att det kraftigt 
skulle påverka Vättlefjälls 
vildmarkskaraktär.

Hur kommer de tre 
vindkraftparkerna konkret 
påverka boendemiljön och 
markerna i området?

• Inom en radie på 500 
meter ifrån varje kraftverk 
kommer byggförbud införas 
på grund av bullerstör-
ningar. Detta innebär de 
facto att många markägare 
indirekt blir av med sin 
mark utan någon som helst 
kompensation. De kan såle-
des inte vare sig stycka av 
tomter eller sälja marken till 
tidigare marknadsvärde. För 
boendes utanför 500 meters 
gränsen innebär det att man 
får lära sig leva med bul-
lernivåer på över 40 dB 24 
timmar om dygnet alla dagar 
på året. 

• Natthimlen kommer 
lysas upp av det kraftiga 
positionsljus som krävs av 
flygsäkerhetsskäl. Att se 
Karlavagnen och vintergatan 
blir i stort sett omöjligt för 
vissa hushåll. 

• För allmänheten inne-
bär det en kraftig inskränk-
ning av allemansrätten och 
det rörliga friluftslivet då 
varningsskyltar måste sättas 
upp på ett avstånd på minst 
300 meter från kraftverken 
(enligt uppgifter från lob-
byorganisationen Svensk 
Vindenergi). Detta för att 
varna för möjlig islossning 
från rotorbladen vintertid 
och riskerna vid ett eventu-
ellt rotorhaveri.

• Om man istället roar 
sig med att utgå från bul-
lergränsen på 500 meter 
från varje kraftverk innebär 
det att en yta motsvarande 
706 hektar eller 7.06 kva-
dratkilometer (1412 fot-
bollsplaner) kommer att 
beläggas med byggförbud*. 
Ponera att man på denna yta 
skulle kunna stycka av 1000 
tomter, under en tjugoårs-
period, skulle detta motsvara 
ett värde på 500 miljoner, 
om man utgår från ett tomt-
pris på 500 000 kr, vilket 
är en låg siffra. Om man 
sedan räknar med att dessa 
nyinflyttade stadsbor tillför 
kommunen skatteintäkter på 
låt säga 200 000 kr per familj 
motsvarar det årliga skatte-
intäkter på 200 miljoner.

• Det är dessa värden man 
från kommunen håller på 
att spela bort bara för att en 
markägare och ett vindkraft-
bolag skall tjäna storkovan.

• För djur och natur 
innebär kraftverken stora 
ingrepp i form av ekologiska 

och hydrologiska barriäref-
fekter. Det är ett faktum 
att fåglar och fladdermöss 
kommer att bli skadade 
eller dödade av rotorbla-
den. Bland fåglarna löper 
framförallt större rovfåglar 
störst risk Detta har under-
sökningar i Norge visat, där 
det är vanligt att havsörn slås 
ihjäl. I Tyskland är vindkraft 
den största enskilda dödsor-
saken för örn.

• De ekologiska barriäref-
fekterna består av de fysiska 
hinder i form av den skog av 
rotorblad, transformatorsta-
tioner, tillfartsvägar, kraft-
ledningsgator mm som blir 
effekten av en vindkrafts-
park. Detta riskerar att bryta 
kontakten mellan de olika 
artpopulationer som finns 
(både växter och djur). Som 
exempel kan man lyfta fram 
Alefjälls tjäder- och orrstam 
som i sin reproduktion är 
beroende av att kunna ha 
kontakt med tjädrar och 
orrar både på Vättlefjäll i 
söder och i Risveden i norr.

• De hydrologiska bar-
riäreffekterna består av de 
ingrepp som vägdragning 
åstadkommer. Grund-
vattenflöden kan påverkas 
då naturliga bäckar och vat-
tendrag skärs av. Detta kan 
påverka växt- och djurliv 
negativt. Speciellt känsliga 
är landskap med inslag av 
kärr och mossar. 

*) Beräknat på att 4 st vindkraft-
verk står i en fyrkant med minst 500 
meters inbördes avstånd, vilket är ett 
minimum krav vid storskalig vindkraf-
tetablering. 

Vad har exploatörerna, 
markägaren, alliansen och 
de rödgröna politikerna 
gemensamt? 

• De bor alla på betryg-
gande avstånd från plane-
rade kraftverken, till skillnad 
från de oroliga ortsbor som 
kommer få leva i anslutning 
till ett bullrigt industriland-
skap under hela sin återstå-
ende livstid. 

Sann miljö- 
och naturvän på Alefjäll


