
Den förnyelsebara en-
ergins möjligheter i 
Ale har utretts i en 

vindbruksplan som började 
i demokratisk ordning med 
samråd och senare utställ-

ning. Där har ett antal om-
råden plockats bort och nu 
återstår mindre än hälften. 
Nu gäller det för kommu-

nen att ta vara på dessa om-
rådens möjligheter. Kom-
munens lokala nätbolag, Ale 
Elförening, har visat stort 
intresse för vindkraft med 
andelsförening speciellt i det 
så kallade område C. Detta 
område har visat sig vara 
det område med bäst vind-
möjligheter. Det nätbolaget 
har också framfört att som 
fördel med område C är 
dess bra möjligheter till nära 
elanslutning då området 
är beläget mellan två stora 
kraftledningar. Det finns 
diskussioner om område 
C:s lämplighet. Det som 
har framförts mot området 
är byggnation vilket verkar 
orimligt på grund av närhe-
ten till de två stora kraftled-
ningarna. Ett annat motar-
gument är planerna på rid-
vägar i området. Jag har 
tagit kontakt med den grupp 
som jobbar med detta och 
de ser inga som helst pro-
blem i att vindkraft och rid-
vägar ska kunna samordnas. 

Den tidigare oron som 
uppstod när jag för ett par 
år sedan av eget intresse 
försökte sätta upp ett vind-
kraftverk i området kan ligga 
till grund för de tvivel och 
protester som också kan ha 

kommit in mot område C. 
Vindkraftverket var även 
då tänkt att fungera som 
en andelsförening vilket 
aldrig hann framföras. En 
jämförelse kan göras med 
en privatperson i Gendalen 
norr om Sollebrunn. Även 
han ville sätta upp ett verk 
men protesterna blev för 
stora. Efter ett par år då 
folket i området skaffat sig 
mer kunskap växte idéerna 
på ett andelsägt verk. Upp-
slutningen blev stor och 
ett vindkraftverk byggdes. 
Detta har gått så bra att det 
idag finns planer på att sätta 
upp ett verk till. Nämnas 
bör att den person som drev 
motståndet mest då, idag 
har tagit ner träd på sin egna 
mark för att kunna se det 
verk han idag är delägare till. 

Vad jag med denna skri-
velse vill komma fram till är 
att jag tycker att vi i Ale nu 
har fått en möjlighet. Kan 
vi inte ta vara på den och se 
vart det bär oss? Då finns ju 
möjligheterna kvar att vi alla 
kan stå som vinnare, vare sig 
du är delägare i ett verk eller 
får din el billigare. 

Inge Karlsson

Fotnot: Område C består av Sanum 
med omnejd
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I höstas kunde vi i GP 
helt plötsligt läsa att vår 
folktandvård i Skepp-

landa skall läggas ner. Bara 
några dagar efter artikeln 
togs beslutet att lägga ner 
och en avveckling av folk-
tandvården skall ske under 
2011. Ett mycket konstigt 
sätt – att ta så stora och vik-
tiga beslut utan att först ha 
en dialog med berörda kom-
muninvånare. Eller är det 
bara viktigt för politiker att 
informera inför ett val?
Beslutet känns mycket 
märkligt och underligt, att 
lägga ner en väl fungerande 
folktandvård som förutom 
privatpersoner också servar 
bland annat två skolor.
Detta beslut kommer säkert 
att generera nya kostnader 

för samhället, till exempel 
färdtjänst för äldre och taxi 
för skolbarnen när man skall 
till tandläkaren i Älvängen.

Tidigare har det bestämts 
att vårdcentralen i Skepp-
landa inte skall vara en egen 
enhet utan vara en filial till 
Älvängen och vi är många 
som är oroliga för vad detta 
för med sig i framtiden. Inte 
minst att ansvariga verkar 
ha så svårt att rekrytera fasta 
läkare. Förutom traditionell 
medicinsk behandling finns 
det på vårdcentralen i Skepp-
landa också bland annat ljus-
behandling för personer med 
hudproblem (till exempel 
psoriasis), sjukgymnast och 

träningslokal. Dessa verk-
samheter är mycket vär-
defulla att ha lokalt och vi 
hoppas verkligen att de blir 
kvar.

Kommunen växer
I debatten pratas det ofta 
om ”Skepplanda i Norra 
Ale” men faktum är att 
Skepplanda ligger ungefär 
geografiskt mitt i Ale och 
samhället består av ca: 3000 
invånare. Den service som 
finns här ”betjänar” sedan 
hela ”Norra Ale”.

I långtidsprognoser tror 
man nu att Ale kommuns 
invånarantal framöver 
skall öka kraftigt – kanske 
upp mot 10 – 15 tusen nya 

invånare. Det är våra nya 
kommunikationer som ger 
kommunen ett nytt läge. En 
del av dessa ”nya kommun-
invånare” kommer förhopp-
ningsvis att bosätta sig i mel-
lersta Ale (Skepplanda) och 
i norra Ale. Är det då med 
denna kunskap rätt att nu 
dra ner på servicen i denna 
del av kommunen? Nej, 
det är väl så att vi nu istället 
borde rusta oss för framti-
den och bygga ut servicen.
Ansvariga politiker i lands-
tinget (den nya hälso- och 
sjukvårdsnämnd 4) borde 
därför omgående riva upp 
beslutet att lägga ner folk-
tandvården i Skepplanda och 
istället satsa på tand- och 
sjukvård här. 

Bengt Hansson

Skepplanda – mitt i Ale

PRO Ale Norras kvar-
talsmöte, torsdagen 
den 2 december, hölls 

i Medborgarhuset, Alafors.
Det började helt rätt så 

här inför julen. Ett bord var 
dukat vid entrén med pep-
parkakor och varm glögg 
som serverades ur en stor 
gryta.

Ordförande, Sven Gro-
lander, hälsade alla väl-
komna till årets sista möte 
och berättade om dagens 
program. 

Med stor förväntan emot-
sågs Ales luciakandidaters 
besök hos oss. Så kom de 
då, ljusbärarna i sina fotsida 
vita klänningar med blåa 
band runt midjan sjung-
ande Luciasången. Det 
blev en stämningsfull stund 
där vi fick höra de klassiska 
sångerna blandat med nyare 
sånger. En härlig inledning 
på kvällen. Tack för den 
vackra sången! 

Ordföranden öppnade 
därefter mötet. Märta-
Stina Dahlberg och Ebbe 
Lindström valdes att justera 
dagens protokoll. Vår kassör 
Eva Carlsson redovisade det 
ekonomiska läget. 

Under punkten rapporter 
rapporterade Stig Anders-
son om höstens genomförda 
resor. Årets sista resa med 
Stigenbuss var ett samar-
rangemang med PRO Surte 
Bohus, som lockade 53 del-
tagare. Den snörika julresan: 
”Mat, klappar och tomtar 
i Dalsland” förde oss först 
till Torgunnehagen norr om 
Brålanda för fika och prov-
smakning av havtorns- och 
fikonprodukter.

Resan gick sedan vidare 
till Tomtemuseet i Mellerud 
med omkring 500 tomtar i 
alla storlekar med upptill 100 
år på nacken. Därefter Hant-
verkshuset i Upperud beläget 

vid Dalslands kanal, med 
konsthantverk, hemslöjd, 
antikt och mycket annat. 
Provsmakning blev det hos 
Axels Chark i Bäckefors med 
egen tillverkning, Tång-
elanda Gästis, (”Kronan på 
verket”) där vi fick avnjuta 
en härlig jultallrik med små-
varmt, allt nylagat och gott. 
Därefter besök på Dals Spira 
Mejeri med getmjölkspro-
dukter som specialitet, samt 
slutligen Stenboden i Ränne-
landa, Högsäter med mycket 
vackra stenar och smycken 
att se och köpa. Årets höjdar-
resa enligt några deltagare.

Gösta Björk, vår studie-
organisatör, informerade om 
höstens genomförda cirklar 
och berättade om vårens 
kommande kursverksamhet. 
Det blir som vanligt mycket 
att välja på.

Ordförande delade med 
hjälp av Eva Carlsson ut 
förtjänsttecken till Brita 
Johansson, Ebbe Lindström 
och Monica Levinsson för 
deras ideella insatser för 
föreningen under de senaste 
fem åren. Sven Grolander 
önskade alla en God jul och 
avslutade mötet. Därefter 
serverades kaffe med en god 
skinksmörgås och peppar-
kakor.

Ukelelegrupperna under-
höll muntert med glada 
sånger och strängaspel till 
allas förtjusning.

Som avslutning vidtog lot-
teridragningen med många 
fina vinster. Högsta vinsten 
var ju traditionellt det vackra 
pepparkakshuset, som 
skänkts av Inger Carlsson. 
Tack Inger!

Ett 75-tal medlemmar 
hade trotsat kylan för att 
delta i årets sista möte med 
trevlig gemenskap.

Stig Andersson

PRO Ale Norra höll 
kvartalsmöte i Alafors

Brita Johansson, Ebbe Lindström och Monica Levinsson 
erhöll förtjänsttecken i samband med PRO Ale Norras kvar-
talsmöte i Medborgarhuset. 
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Vi öppnar för 
nya säsongen

lördagen den 22 Januari kl 10-13
Inlämning av varor tisdagar 
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Ale, ta vara på möjligheterna


