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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 14 september har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

-  Uppdrag från kommunfullmäktige att 
bereda frågan om tilläggsanslag till 
omsorgsnämnden

- Mål- och resursplan 2012

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
7 september  2011.

Kungsbacka kommun söker

Byggledare 
VA-inriktning

Gå in, läs mer och ansök på  
www.kungsbacka.se/jobb

Sista ansökningsdag 2011-09-19

till förvaltningen för Teknik. 

  

Vill du arbeta i ett team av byggledare med 

delaktighet i hela processen från projektering  

av byggnation till slutbesiktning?

I Alekuriren vecka 34 läser 
vi att några vindindustri-
exploatörer planerar att 

göra de mest oexploaterade 
och vildmarkslika delarna av 
Alefjäll till ett vindindustri-
område. Som huvudargu-
ment anger man att man har 
”en positiv inställning till 
grön el”. Man häpnar.

Det verkliga huvudargu-
mentet som ligger bakom 
vindindustriförespråkarna 
är pengar. För ett av de tio 
planerade vindkraftverken 
kan en markägare årligen, 
via arrende och provision på 
producerad el, dra in uppe-
mot 1 miljon kronor. Detta 
är det verkliga skälet till att 
man vill offra både miljö 
och grannsämja på mam-
mons altare. Pratet om grön 
el är bara en dimridå lagd 
för att blidka opinion och 
politiker. Detta bevisas av att 
ett en majoritet av markä-
garna i området är emot en 
industrialisering av Alefjäll, 
trots löften om pengar. De 
ser större värden på sikt än 
kortsiktiga vinstintressen, 
de tar ansvar för både kom-
mande generationers miljö 
och grannsämja, något som 

är tusen gånger mer värt än 
några miljoner på banken. 

Vi i det nystartade med-
borgarinitiativet Rädda Ale-
fjäll vill nyansera debatten 
kring vindkraftetableringar 
och förklara vilka kommer-
siella drivkrafter som ligger 
bakom en industrialisering 
av våra natur- och kultur-
landskap som helt saknar 
motstycke ur ett historiskt 
perspektiv . Vi vill ge en mer 
nyanserad bild på vad som 
egentligen står på spel i den 
våg av vindindustriområden 
som idag växer upp över 
hela vårt land, till skillnad 
från den i media befintliga 
lätt naiva och icke proble-
matiserade beskrivning som 
förs fram av vindindustrins 
lobby. En lobby som har 
allt att vinna på miljöns och 
kommuninvånarnas bekost-
nad. Kommuninvånarna 
får vackert betala med sin 
boende- och närmiljö utan 
att en enda vindgenererad 
krona går tillbaka till av vare 
sig de drabbade eller kom-
munkassan.

Först vill vi i Rädda ale-
fjäll slå fast en sak. Vi är 
inte emot vindkraft eller 

Vind i Ale – till vilket pris?
annan grön el. Faktum är 
att många av oss är före 
detta miljöpartister som 
varit aktiva miljökämpar i 
årtionden. Både på lokal och 
global nivå. Det som skiljer 
oss från dagens miljöparti är 
sålunda att vi inte bara bryr 
oss om globala miljöpro-
blem utan även lokala. Vi vill 
ha mindre betong och buller 
i skogen, inte mer Vi tycker 
det ur ett demokratiskt per-
spektiv är minst lika viktigt 
att vi och våra barn här i Ale 
får tillgång till ett vackert 
och oexploaterat natur- och 
kulturlandskap även i fram-
tiden.

Vind i Ale efterlyser en 
mer konstruktiv diskussion 
kring vindindustriområ-
den. Det gör Rädda Alefjäll 
också, fast på riktigt. Vi vill 
också gärna se vindkraftverk 
i Ale, men då i områden med 
goda vindförhållanden som 
inte hotar unik natur- och 
kulturmiljö. Den konstruk-
tiva lösningen för vindkraft-
industrin ligger i att man 
anlägger vindindustriom-
råden precis på samma sätt 
som andra industriområden, 
d v s i anslutning till annan 
storskalig infrastruktur där 
dessa kraftverkstorn med 
sin industrikaraktär smälter 
in både utseende- och bul-
lermässigt. Det finns många 
bra exempel på detta.

I artikeln framförs också 
det förvånande och svepande 
argumentet att de som pro-
testerar är skeptiska till det 
som är nytt. Industriområ-
den är inget nytt, inte vind-
kraft heller. Men det som 

är nytt i sammanhangen är 
att kraftverken blir omkring 
200 meter höga och får en 
betydande påverkan på den 
omgivande miljön både vad 
gäller syn- och ljudintryck. 
Vindkraft idag handlar om 
en miljöförstöring av helt 
annan skala än för tiotalet år 
sedan. Det är ett rent sund-
hetstecken att folk reagerar 
och känner sig överkörda 
när kommunen i smyg antog 
vindbruksplanen. 

När det gäller buller är 
det kontrastverkan som är 
det väsentliga i hur buller 
upplevs. I till exempel 
Nödinge eller Nol med ett 
bakgrundsbuller på 40- 50 
dB skulle rotor och turbin-
bullret inte höras alls. Till 
skillnad från tysta Alefjäll 
där nivån på bakgrundslju-
det ligger under 30 dB. En 
ökning av bullret på Alefjäll 
till 40 dB skulle, eftersom 
decibelskalan är logaritmisk, 
ge en upplevd bullerökning 
3 gånger högre än den nuva-
rande. Med 40 dB i området 
skulle det i praktiken bli 
omöjligt att urskilja orr- och 
tjäderspel på våren. Hur 
mycket är inte det värt?

Vi vill instämma i exploa-
törernas önskan om att ta 
fram och förlita sig på fakta. 
Detta ansvar har vi tagit 
för länge sedan. Därför vi 
gjort en hemsida där var och 
en kan ta del av saklig och 
relevanta fakta om vindin-
dustrietableringsplanerna 
på vackra Alefjäll. Gå in på 
alefjall.se.

Bruno NordenborgTisdag 13 september kl 12-13

Lunch med Företagscentrum
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Tisdag 13 sep kl 18.30 OBS! ÄNDRAD TID.

Möte Handelsstrategi i 
Lilla Edets kommun
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Torsdag 15 sep kl 18.30 – 21.00

Vis- och mingelkväll med Jeanette 
Pettersson
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Tisdag 20 september kl 18-21

Starta eget-information
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LILLA EDETS KOMMUN

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Hör du dåligt är
du inte ensam

Den kreativa regionen!
Folkpartiet liberalerna 

vill se en ny vision för 
Västra Götaland, som 

tar sikte på att släppa loss all 
den kreativitet som männis-
kor i vår region har.

Folkpartiet ser med oro 
på den ekonomiska utveck-
ling vid regionens sjukhus 
som riskerar att återigen leda 
till längre vårdköer. Därför 
vill vi se en större ekonomisk 
förstärkning till sjukhusen 
för att rätta till strukturella 
obalanser i deras ekonomi. 

Sverige behöver bli star-
kare på innovationer och 
inom forskning och vi vill 
se en ordentlig satsning i 
regionen på att skapa krea-
tiva miljöer. Särskilda vikt 
ska läggas på forskning och 
kunskap som ligger nära 
regionens egna verksam-
heter och inom områden 
som är viktiga för regionens 
utveckling.

För att klara av de offen-
siva satsningar som görs i 
vårt budgetförslag ställer vi 
också fortsatta krav på effek-
tivisering av regionens verk-
samheter och vi föreslår för-
bättrad samordning och en 
förstärkning av inköps- och 
upphandlingsorganisationen 
för att kunna ta utnyttja 
stordriftsfördelar.

För att klara finansie-
ringen av den planerat kraf-
tiga ökningen av kollektiv-
trafiken är det Folkpartiets 
uppfattning att såväl skat-
tebetalarna som resenärerna 
ska dela på kostnaden. Vi 
fullfinansierar Västtrafiks 
verksamhet enligt verksam-
hetsplan och ser därmed 
också till att det finns pengar 
till att köra de nya tåg som 
nu köps in.

Inom sjukvården görs 
bland annat riktade sats-
ningar för ökad patientsä-
kerhet, avgiftsfri influensa-
vaccinering för riskgrupper 
och vi föreslår ett uppdrag 
för att bredda Kunskaps-
centrum för jämställd vård 
till att också omfatta jämlik 
vård. Under tre år avsät-
ter vi stora resurser för att 
genomföra den Agenda för 
akutsjukvården som presen-
terades av Allianspartierna 
i Västra Götalandsregionen 
inför omvalet.

Inom kulturområdet görs 
satsningar på att säkerställa 
de ambitioner som regionen 
har för att vara en ledande 
kulturregion. Vi gör en sär-
skild satsning på Göteborgs 
Operan och Göteborgs 
Symfonikerna för att fort-
satt ha kvar ambitionen 
om scener i internationell 
toppklass. 

Regionen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. Vi 
avsätter pengar för att främst 
sjuksköterskor i regionen 
som vill specialistutbilda sig 
ska kunna göra det med lön 
under utbildningstiden. För 
att få en bättre lönebildning 
vill vi tillsammans med de 
fackliga organisationerna ta 
fram en strategi för en mer 
rättvis lönesättning. 

Det finns även speciellt 
avsatta resurser till att fort-
sätta sats-
ningen på att 
öka antalet 
läkare inom 
allmänmedi-
cin i regio-
nen.

Folkpartiet Liberalerna
Rose-Marie Fihn


