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ÄLVÄNGENS CYKEL  

REA
4.995:-

CRESCENT DAMCYKEL Svea 7-vxl. Alu ram,
korg, godkänt lås, kjolskydd, lågt insteg
färger röd eller brun.
rek pris 6795:-

ALE. Efter att kom-
munen presenterat sin 
vindbruksplan gick ett 
tiotal positivt inställda 
markägare samman. 

De har redan hittat 
en projektör och väntar 
nu på att bilda ett 
aktiebolag. 

Men än så länge 
ligger projektet bara i 
startgroparna.

Huvudargumentet för att 
gruppen vill satsa på vind-
kraftverk är en positiv 
inställning till grön el. Lena 
Stewart, som är en av de dri-
vande, spår att de förnyelse-
bara energikällorna kommer 
att utvecklas successivt och 
att vindkraft är en del i det 
ledet.

Nu väntar man på svar från 
bolagsverket för att bilda ett 
aktiebolag och fram till dess 
går man under arbetsnamnet 
”Vind i Ale”. Tanken är att 
projektet ska pågå under 3-5 
år och målet är att bygga ca   
10 vindkraftverk i Ale. Ini-
tiativet togs förra hösten och 
än så länge har man lång väg 
kvar innan bygget av verken 
kan bli verklighet, om det ens 
blir aktuellt. Ärendet finns 
ännu inte hos kommunen.

– Innan vi kan få några 
klartecken ska bland annat 
en miljökonsekvensbeskriv-
ning göras där man under-
söker hur djur- och växtliv 
skulle påverkas av bygget. Vi 
har hittat en projektör som 
vi anser har bra lösningar för 
både naturen och för att de 
som bor nära ska störas så lite 
som möjligt.

Studiebesök
Vindkraftsfrågan är en het 
potatis i Ale kommun. Kri-
tiken från motståndarna har 
bland annat handlat om oro 
för att bli störd av buller från 
verken. Lena Stewart tycker 
att det är synd och önskar att 
man kunde mötas på en mer 
konstruktiv nivå. 

– De tänkta markerna som 
vi vill använda ligger en bit ut 
i skogen, inom de tre områ-
den som kommunen föresla-
git. Jag kommer själv att bo 
närmast om det blir aktuellt 
på vår mark. Därför är detta 
en helt annan fråga. Jag tror 
att många av de som protes-
terar är skeptiska för att det 
här är något nytt.

I torsdags gjorde gruppen 
ett studiebesök till Varberg 
för att titta på olika vind-
kraftverk och samtala med 

andra markägare som är på 
samma linje. 

Medbjudna på utflykten 
var markägare, samt alla som 
skulle hamna under 40-deci-
belgränsen (ljudnivån från 
vindkraftverken). 

– Av de som åkte med 
var de allra flesta positivt 
inställda, men vi hade velat 
ha med även de som är 
motståndare så att de får en 
bättre inblick.

Kan du förstå de som av 
olika anledningar är emot 
att vindkraftsverk byggs?

– Ja, jag kan förstå lite 
grand men ändå inte. Var och 
en får tycka vad de vill, men 
man ska ta reda på fakta först.
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För Vind i Ale
– Markägare har gått samman för att 
främja vindkraft

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vind i Ale vill bygga vind-
kraftverk.


