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För ett år sedan be-
stämde kommun-
fullmäktige i Ale att 

satsa på förnyelsebar energi 
genom att fastställa Ales 
vindbruksplan med röster-
na 40 för och 9 emot. En ar-
betsgrupp bildades senare av 
ett antal inspirerade mark-
ägare i vindbruksområdena 
för att arbeta vidare på kom-
munens utstakade väg. Det 
arbetades fram ett koncept 
där alla i Ale skulle få så stor 
del och nytta av lokal elpro-
duktion som möjligt. Att 
klara av hela projektet själva 
ansågs som en för stor ut-
maning och därför valde vi 
att söka samarbete med ett 
etablerat vindkraftsföretag. 
Vi får på så vis del av ovär-
derlig kunskap och speci-
alkompetens inom förny-
elsebar energi vilket också 
bidrar till en trygghet i att 
satsningen är ekonomiskt 
rätt. Fyra bolag kontaktades; 
Rabbalshede Kraft, Eolus 
Vind, Södra Skogsägar-
na och Triventus. Samti-
digt bildade vi Vind i Ale AB 
som part för oss i den påföl-

jande förhandlingen där bo-
lagen fick visa hur långt de 
var villiga att gå för att möta 
våra krav. Triventus blev det 
företag som var villiga att ge 
oss och övriga kommunin-
vånare mest möjligheter och 
inflytande under byggpro-
cessen och i framtida drift. 
Konceptet är nytt och därför 
har mycket tid lagts ner på 
att anpassa projektet till Ale. 
Informationsträffar om pro-
jektet har ägt rum så fort 
vi haft någon information 
att ge, och mer information 
kommer under våren. 

Nu är avtalen till de 80 
markägarna utskickade med 
information om arrende 
och nyttjandeavtal. Den 
generella principen är att 
alla får lika mycket arren-
deersättning per hektar 
inom 40-decibel området, 
oavsett om man själv får 
verket på sin mark eller inte. 
Dessa markägare får även 
möjlighet att köpa in sig i 
vindkraftverken till ett bra 
pris. Tillfälle ges även till 
företag och kommuninnevå-
nare i Ale att få ett bra elpris 

genom en nystartad andels-
förening. Nätbolaget Ale 
Elförening får också möjlig-
het till ägande av vindkraft-
verk, vilket borde ligga rätt 
i tiden då de numera även 
säljer el till Aleborna. Ett 
projekt som detta kommer 
säkerligen ge ett bättre pris 
på el för kommunens invå-
nare. El som är både miljö-
vänlig och ”närproducerad”. 

Sammanfattningsvis ges 
det nu möjlighet till alla i 
Ale att vara med på tåget 
vilket vi vill understryka 
med denna information. Vi 
är glada att så många redan 
har visat ett så stort intresse 
för att Ale ska förverkliga 
de möjligheter som vind-
bruksplanen ger. Målet med 
förnyelsebar energi och en 
lokal elproduktion som Ale-
politikerna satte upp kan nu 
leda till att Ale konkret fort-
sätter att arbeta mot samma 
mål som resten av världen 
- en omställning till renare 
energiproduktion!

Vind i Ale AB

Förnyelsebar elproduktion i Ale
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Surte-Bohus S-kvinnor 

Tisdag 21 februari kl 18.30 

på Byvägen 15 i Bohus.

 

Skepplanda S-förening

Onsdag 22 februari kl 19.00. 

i Skepplanda bygdegård

 

Nol-Alafors S-förening 

Lördag 25 februari kl. 15.00

i Folkets Hus i Nol 

Riksdagspolitiker Christina Oskarsson 

medverkar och rapporterar om det  

politiska läget.

Välkomna!
Ö

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2 p

KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

HISSGARDINER 139-219:- (100-160 cm)

RIPSLÖPARE 69:-/st

Barnoveraller 229-399:-

Trubadur i Surte

JAN HAMMARLUND
Trubadur och vismakare som 
berör med både sång o tal. 
Hans turné ”Rallarros”, re-

beller, martyrer och glödande 
hjärtan kommer till

Glasbruksmuseet i Surte 

Biljetter bokas Tel. 0303-330106
Arrang. ABF. 
Fika finns att köpa Välkomna

Onsdag 22/2 kl: 1900

Fri Entré

Vänsterpartiet tycker 
att boende, brukare 
och anhöriga inom 

kommunens omsorg är vik-
tiga. De bör vara de första 
som blir informerade och 
får vara delaktiga när det 
sker förändringar i verksam-
heten.  

I sitt svar lyckas Boel 
Holgersson få problemet 
med inflytande över föränd-
ringarna att bli något som 

hon inte har någon del i. 
Hon hänvisar den oroliga 
anhöriga vidare till verksam-
hetschefen, för att slippa ha 
den ”jobbiga” anhöriga på 
”sitt bord”.

Vi ser här ett exempel på 
borgarnas valfrihet. Du har 
möjlighet att välja så länge 
du väljer svart. Vi tycker att 
kommunens verksamhet mer 
ska präglas av direkt infly-
tande. Det är ett mycket mer 

kraftfullt ord 
än valfrihet, 
och mycket 
jobbigare för 
politiker och 
tjänstemän.

Vi tycker 
att brukare 
och anhöriga 
ska ha infly-
tande över 
den omsorg 
de behöver 
och därmed 
tillfrågas 
vid sådana 
beslut som 
påverkar 
dem så 

mycket. 
Ett beslut som inverkar 

på de boendes livssituation 
på detta sätt borde alltid dis-
kuteras med de boende och 
deras anhöriga. 

Det kan säkert finnas bra 
anledningar till att genom-
föra förändringar, och i det 
här fallet så är det så att man 
inte längre får låsa avdel-
ningar utan de boende skall 
kunna röra sig inom hela 
boendet, vilket i sin tur leder 
till att personalen behöver 
känna de boende på de andra 
avdelningarna. Men om man 
inte vågar diskutera med och 
förklara för de boende och 
deras anhöriga känns det 
som att man inte riktigt kan 
stå för att det är en bra för-
ändring utan kanske bara en 
vanlig nedskärning.

Maria Bergérus
Vänsterpartiet Ale
Christer Pålsson
Vänsterpartiet Ale
Johnny Sundling 

Vänsterpartiet Ale

Angående Boel Holgerssons svar i Alekuriren v 6
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Lördag 10 mars 

kl 10.00 
i Bygdegården

Vi bjuder på fi ka.

Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

Mvh Styrelsen

AA
ANONYMA ALKOHOLISTER

Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.
Alegruppen 

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80

Bilden är ett montage.Bilden är ett montage.

Jämställdhet– en nyckel för att utrota hungern
Det är ingen brist på 

mat i världen. Den 
är bara ojämnt för-

delad. Inte bara mellan 
länder och samhällsskikt, 
utan också mellan kvinnor 
och män. I många länder 
är det kvinnorna som arbe-
tar ute på fälten och lagar 
maten. Samtidigt som kvin-
norna och flickorna är de 
som får äta sist. 

Många fattiga människor 
behöver stöd att ställa om 
till klimatanpassade grödor 
och få utbildning i jordbruk 
och jämställdhet. Det finns 

en glasklar koppling mellan 
ökad jämställdhet och mins-
kad hunger. 

Nu är det upp till oss! 
Vi som faktiskt kan äta oss 
mätta varje dag har ansva-
ret att ge stöd till de män-
niskor, som inte kan det. 
Genom Svenska kyrkans in-
ternationella arbete kan du 
vara med i det arbetet. Men 
det behövs pengar och varje 
krona är värdefull! Varje 
loppmarknad, brödförsälj-
ning, bössinsamling, kaf-
fekollekt, konsert eller lo-
kalrevy kan bli ett bidrag. 

Svenska kyrkans internatio-
nella arbete tänker samla in 
40 miljoner kronor på sex 
veckor! 

Var med och bidra till 
fastekampanjen 2012 du 
också. Smsa ”hunger” till 72 
950 så skänker du 50 kronor.
33 kronor räcker till en 
vedugn. 150 kronor räcker 
till en grönsaksodlingskurs 
för en bonde. 600 kronor 
räcker till en get. 

Starrkärr-Kilanda församling
Dan Oltéus, informatör

LOPPIS
ALE-GÅRDEN, NYGÅRD

Söndag 19/2-2012
kl 1200-1500

Boka bord på 0520-66 20 40, kvällstid. 
Pris 75:-/bord.
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