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Vad kommer det sig att en majoritet 
av Ales kommunfullmäktigepolitiker 
vill fördärva ett ostört naturområde? 

Varför vill politikerna anlägga en bullrande 
industriverksamhet i ett rekreationsområ-
de? Varför tillåter politikerna en markägare 
att bygga tre vindkraftverk som är större än 
det i Gårdsten? 

Vindkraftverken kommer att stå på kullen 
vid Stormossen (hållplats Sandsjödal). Där 
har politiker gett sina rekommendatio-
ner till att uppföra tre stycken 150 meter 
höga vindkraftverk, men samtidigt avslagit 
bygglov för en enplansvilla på grund av det 
höga naturvärdet. Är det logik eller politik? 

Varför följer inte politikerna Länssty-
relsens rekommendationer för placeringar 
av vindkraftverk? Varför lyssnar inte 

politikerna på Göteborgs kommuns och 
omkringboendes önskemål? Varför åsido-
sätter politikerna även sina egna tydligt 
uttalade värderingar i kommunens natur-
vårdsplan?

Ärendet har haft sin demokratiska gång 
säger politikerna. Ja, frågan har vandrat 
fram och tillbaka och alla har fått yttra sig, 
men vad grundades beslutet på? Det var 
en majoritet på fullmäktige som röstade 
för vindkraftverk vid Stormossen. Det var 
ingen som avvek från det egna partiets åsik-
ter. Anta att de 40 ledamöterna som röstade 
för vindkraftverken hade varit bosatta runt 
Stormossen.

Hur tidigt i den demokratiska processen 
hade då placeringen av vindkraftverk vid 
Storemossen på goda grunder förklarats 

olämplig?
Jag fick möjlighet att hålla ett långt och 

faktaspäckat anförande på fullmäktigemö-
tet eftersom jag lagt ett medborgarförslag 
i frågan. Utgången var naturligtvis redan 
avgjord. Det var bara en formsak att disku-
tera frågan på mötet. Men för den fortsatta 
processen kanske det var en viktig pusselbit. 

Under den formella rösträkningen märk-
tes det nog på mig att jag var lite modstulen. 
Då viskade min bänkgranne: ”Gå fram nu å 
häll, bensin över dig å tänd på!” 

På Ale kommuns hemsida kan man lyssna 
på det som sades på fullmäktigemötet.

Bruno Nordenborg
Politiskt beroende 

Tre gigantiska vindkraftverk i Vättlefjäll!

Politiker kan säkert vara maktfullkomli-
ga, och de kan säkert också ha en dold 
agenda. Men alla de som tog tillfället 

att utnyttja sin demokratiska och medborger-
liga rättighet att bevista kommunfullmäktige 
måndag den 31/1 tror jag inser att Ale kom-
muns politiker inte tillhör den kategorin.

Med en överväldigande majoritet klub-
bades Ale kommuns Vindbruksplan igenom. 
Endast Sverigedemokrater och Aledemokra-
ter röstade emot förslaget om att vindkraft-
verk ska ge oss en del av all den el vi behöver. 

Med all respekt för Bruno Nordenborg, 
som lagt ett medborgarförslag att undanta sin 
egen hemort från etablering av vindkraftverk, 
vill jag ändå förklara min ståndpunkt i frågan. 

Jag är hellre granne med ett gäng vind-
snurror än går på i ullstrumporna och får barn 
med njurcancer eller medfödda missbild-
ningar (av all ”säker” kärnkraft).
Framtiden är inte slit-och-släng och konsum-
tion tills vi dör! Framtiden är en vision om 
ett hållbart samhälle med ett system som gör 
att vi kan leva ett liv i samklang med 
naturen och med en önskan om att lämna 
över en värld till våra barn och barnbarn som 
inte 
utarmar och skövlar. Jag lyssnar gärna på ett 
gäng vindsnurror i grannskapet om jag vet att 
det gör att mitt hus slipper värmas upp av olja 
och kärnkraft. Min elräkning var 
heller ingen kul läsning i januari, men vi bor i 
ett kallt land och då får jag betala för 
att få värme.
Jag hoppas att Ale kommun kan vara en 
kommun där vi inte bara tänker på privat eko-
nomi och människors rätt att konsumera sina 
skatteavdragspengar, utan en kommun som är 
innovativ och nytänkande och kan se möjlig-
heter i framtidens elförsörjning.

Huruvida Jan A Pressfeldt (Aledemokra-
terna), som hela tiden vädjade till privata 
vinster, vår enskilda lycka genom lägre elräk-
ningar och hyste en utopisk väntan på vätgas 
som vår allenarådande räddare från under-
gång, delar min uppfattning om demokrati-
processen och allas rätt att framföra sin åsikt 
vill jag vara osagt. 

Jan A Pressfeldt lovar på fullt allvar att så 
länge han sitter som ordförande i samhälls-
byggnadsnämnden kommer vindkraftverk 
inte att byggas i Ale annat än över hans döda 
kropp.

Jag vill absolut inte ha Jan A Pressfeldts 
döda kropp. Jag vill att vi alla respekterar 
demokratin och inte tror oss stå över den för 
att vi sitter som ordförande i någon nämnd. 
Det är inte ordföranden som sätter agendan; 
det är folket. De folkvalda. Demokratin, helt 
enkelt.

Maria Bergérus (V)

På tal om den 
nyss antagna 
vindbruksplanen
– Inte över någons döda kropp

Stödfamilj sökes

Ring eller skriv till oss
Tel 031-365 22 05 eller

familjehem.nordost@goteborg.se

Jasmine är en pigg 6-åring 
som har mycket spring i 
benen. Hon gillar hundar 
och att dansa.  

Jasmine behöver komma 
till en trygg familj en helg  
i månaden. 

Har ni lust och möjlighet 
att hjälpa Jasmine eller 
något annat barn en eller 
två helger i månaden? 

Ni får ekonomisk 
ersättning, handledning 
och utbildning. 
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Surte-Bohus S-kvinnor

ÅRSMÖTE
Tisdag 15 februari kl 18.30

Partilokalen Byvägen 15
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

VÄLKOMNA!
SOPPA OCH POLITIK
Torsdag 10 februari kl 18-20 

i Nols Folkets hus
Vi träffas över en tallrik soppa och  

diskuterar utbildningsfrågor under 

ledning av Utbildningsnämndens vice 

ordförande Dennis Ljunggren.

VÄLKOMNA!

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)

������4
Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

 Att bli Företagare
Ale Utveckling tillsammans med 
Arbetsförmedlingen i Nödinge 
arrangerar ett informationsmöte i Ale

Vi har bjudit in några etablerade 
företagare i Ale med erfarenhet 
av att starta och driva företag
De kommer att berätta lite om sina erfarenheter med många råd 
och tips, vad är det som krävs, vad man bör tänka på.

Ta chansen 
att närvara!
Tillfälle ges till många
frågor och svar!

Tisdag 22 februari
klockan 18-20
Arbetsförmedlingens lokaler på Ale torg, Nödinge

Anmälan senast 20 februari till:
ale.utveckling@ale.se alt. Lennart Svensson: 0737-73 12 89

Hör av er vid förhinder!

På plats finns också 
representanter från:
• Arbetsförmedlingen 
• Nyföretagarcentrum 
• ALMI
• Handelsbanken

Välkomna!


