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I nummer 6 av Alekuriren kallade Vind i 
Ale sin insändare: ”Förnyelsebar elproduk-
tion i Ale”.

Vi tror inte att Vind i Ale avser är att rädda 
miljön.  De lyckas i alla fall inte övertyga oss 
som bor och lever på Alefjäll att det är en mil-
jösatsning.

Vi anser att Vind i Ale tänker mer på pengar 
än på natur och miljö. Det får de gärna göra, 
men om deras planer på vindkraftverk på Ale-
fjäll blir verklighet kommer många människor 
att drabbas negativt.

Vind i Ale talar om demokrati och lutar sig 
mot en vindbruksplan som kommunfullmäk-
tige antagit. 

Visste de beslutsfattande politikerna hur 
deras beslut skulle missbrukas i miljöns namn?

Vindbruksplanen är inte lokalt förankrad 
hos kommuninvånarna i bygden.

Motståndet mot en exploatering av Alefjäll 
växer för var dag som går. Vi tänker inte stil-
latigande låta oss köras över av ett fåtal markä-
gare som vill industrialisera Alefjälls fina skogs-

områden med gigantiska vindkraftverk. 
Därför har vi bildat Alefjälls Naturskydds-

förening som har som målsättning att skydda 
allas vår miljö, djurlivet och de naturvärden 
som Alefjäll har att erbjuda.

De markägare som investerar i vindkraft-
verk, kan få ekonomiska problem eftersom 
vinsten är beroende av ett högt elpris och ett 
el-certifikat . Dessutom kanske investerarna 
hamnar i framtida svårigheter som de inte 
räknat med genom bindande kontrakt.

Vi är många som uppfattar försök till vind-
kraftsexploatering av Alefjäll som ett över-
grepp. Flera hundra fastigheter kommer att 
drabbas negativt om en vindkraftsindustri på 
Alefjäll skulle bli verklighet.

Detaljerad information finner du på vår 
hemsida: www.alefjall.se 

Vi kommer att försvara vår bygd!
Alefjälls Naturskyddsförening

Styrelsen
Birgit Andersson Ölanda

Bruno Nordenborg Uspastorp 
Daniel Ferdinand Damma

Ing-Marie Nordenborg Uspastorp 
Per Dyfvermark Djupevik

Roy Jansson Järnbo 
Stefan Sandberg Ölanda

Alefjälls Naturskyddsförening 
beskriver verkligheten! Som politiskt obunden Ale- och lands-

bygdsbo blir man rejält förvånad över 
det våldsamma personangrepp som Mil-

jöpartiet i Ale utsätter Aledemokraternas Jan 
A Pressfeldt för. Man kan misstänka att det 
höga tonläget har sitt ursprung i saknandet av 
motargument och bristande respekt för åsik-
ter som inte sammanfaller med sina egna. 

Det hetsiga tonläget följer ett mönster som 
påvisar den radikalisering och omvandling 
Miljöpartiet genomgått de senaste åren. 
Från att ha varit en folkrörelse på gräsrots-
nivå har man blivit en välsmord toppstyrd 
propagandamaskin med ”knapptryckande” 
kompanier ute i kommunerna. Detta bevisas 
av att man gärna pekar på diffusa yttre hot då 
man fiskar röster. En gång var det säldöden, 
en annan gång var det skogsdöden och nu 
är det klimathotet. ”Säldöden” visade sig 
vara en populationsrelaterad virussjukdom ej 
orsakad av människan. ”Skogsdöden” i Sve-
rige visade sig vara ett resultat av en felaktigt 
tillämpad inventeringsmetod. När det gäller 
”klimathotet” är forskarna överens om att 
klimatet har blivit varmare, men sambandet 
mellan orsak och verkan tvistas det om. I 
linje med denna logik är sålunda klimathotet 
det enda argument Miljöpartiet i Ale för-
fäktar. Man har helt enkelt inget annat att 
komma med.

Mot denna bakgrund kan 
man därför paradoxalt nog 
konstatera att Aledemokra-
terna för närvarande är kom-
munens enda miljöparti värt 
namnet. Vilket bevisas av att 
man värnar Ales glesbygds-
bors rätt till att ha synpunk-
ter på en hotande storskalig 
industriexploatering i form 

av ett dussintal 180 meter höga vindkraftverk 
koncentrerade till omgivningarna kring Ryd, 
Kilanda och Sannum. Partiet satsar på ridvä-
gar för våra hästintresserade ungdomar och 
ser positivt på en glesbygdsutveckling. Man 
arbetar för att understödja den nya gröna 
vågen genom att göra det möjligt för utflyt-
tade småbarnsfamiljer att få slå ner bopå-
larna i en tyst rofull miljö med ren luft och 
vildmark inpå knutarna. 

Varför vill Miljöpartiet i Ale inte gynna 
denna utveckling? I sällskap med center-
partiet tycks man helt ha tappat kontakten 
med de värden och de väljare man en gång 
värnade om. Dessa två partier tycks numera 
endast vara partibidragsberoende toppstyrda 
organisationer som inte värnar om den 
miljön landsbygdens folk lever i, utan bara 
ser till att berika särintressen genom att föra 
över skattemiljoner till stora markägare som 
i sin tur industrialiserar sin omgivning till 
grannars och närboendes stora förtvivlan. 
Vilket exemplifieras av den nu pågående 
okontrollerade vindkraftindustrialisering 
av Sveriges landsbygd som splittrar byar 
och skapar stor oro och osämja bland män-
niskor. Denna utveckling ackompanjeras av 
Miljöpartiet som också slår till dövörat när 
landsbygdsbor undrar vart demokratin tog 
vägen. Därför ser vi glesbygdsbor mycket 
positivt på socialdemokraternas och Tyrone 
Hanssons utspel om att partiet måste våga ta 
beslut som gagnar framtida generationer och 
inte tillåta kortsiktiga vinster som gynnar 
några få.  Miljöpartister vakna upp, fatta 
mod, börja se er omkring och skyll inte på 
att ni inget visste. Arbeta mot egenintressen 
och mot egoism. 

Landsbygdsbo och
f d Miljöpartist,
ej Aledemokrat

Genmäle MP och Tyrone Hansson:

Strutsdebatt på sandlådenivå

Kristdemokrater-
na höll sitt årsmöte 
i Skepplanda BTK:s 

fina klubblokal. Som inbju-
den gäst och talare kom Pe-
nilla Gunther, Kristdemo-
kraternas riksdagsledamot 
från Trollhättan. Penilla är 
Kristdemokraternas repre-
sentant i arbetsmarknads-
utskottet. Hon talade om 
Kristdemokraternas jobbpo-
litik. Som riksdagsledamot 

blir det många resor, bland annat till Brasi-
lien. Brasilien är ett land med andra idéer än 
det svenska. En demokrati med många soci-
ala reformer, och en annan syn på männis-
kovärdet

Penilla påpekade att många jobb är i fara, 
bland annat i hennes hemstad Trollhättan 
och att vi kristdemokrater måste sätta män-
niskovärdet först. Därför är hon intresserad 
av en allmän obligatorisk a-kassa. Här har 
Kristdemokraterna en uppgift att bry sig om 
sin nästa.

Kristdemokraterna vill att alla skall ha 
en lön att leva på och det 
måste vi sträva efter. Krist-
demokraterna strävar därför 
att få in människor i en 
gemenskap med andra. Var 
och en måste bedömas efter 
sin egen förmåga det måste 
vi kristdemokrater våga tala 
om.

De Kristdemokratiska 
idéerna får genomslag i 
regeringssamarbetet och 
i vardagen. Människovär-
det är viktigt i politiken, 
alla behöver höra att man 
behövs. Hon refererade till 
Kristdemokraternas nya 
program ”Tid för familjen” 
och där Kristdemokraterna 
påpekar att föräldrarna kan 
ta ansvar för sina barn. Vi 
myndighetsförklarar föräld-
rarna. 

Efter god fika så avsluta-
des mötet med sedvanliga 
årsmötesförhandlingar där 
bland annat val till styrelse 
innebar en stor del omval, 
med Sune Rydén som ord-
förande.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Årsmöte hos Kristdemokraterna i Ale

www.folkpartiet.se/ale

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Onsdagen den 29 februari 
kl. 18.00 avhåller

i samlingssalen på Trollevik i Nödinge.

DAGORDNING:
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar

•  Lättare förtäring, läsk/lättöl samt 
kaffe och kaka

• Samkväm

Anmälan på tel 0303-74 10 30, 070-558 49 13 
eller rose-marie.liberal@telia.com

Samma telefonnummer använder 
Du som vill bli medlem!

Årsmöte
FOLKPARTIET LIBERALERNA ALE

SYMÄSSAN VÅREN 2012
Sy- och inspirationsmässa

24-26 februari, Kviberg 
Gamla Regementet, GÖTEBORG

Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 10-16. Entré 60:-

Info & vägbeskrivning:

www.symaskinsagenturen.se

Tel 031-18 82 02

Södravägen 51, 412 54 Göteborg

Mäss-
priser!

Garnhuset, Stoff & stil, Fru Pärla, Huvudfotingar, 

Universalis International AB, Syster Gubbla, Lindbo textil, 

Quiltex, Fyndmontern, 3exter, Kuberna, JH Friskvård, 

Lapptäcksverkstaden, MMH Barnkläder, Teknik & 

Framtid, Pagoni, Ingrids Ateljé, Janome, Ullinek, Bakfi ckan, 

Tygaffären, Broderi & Garn, Symaskinsagenturen, Elna, 

Sanuk design, Elisabeth Gallery Collection, Irinas design, 

Bamboo Is Green, Dekorationsverkstan, Lilla pärlan, 

Rosa Kompaniet, Garn och vävmix i byn, Ias Design, 

Italienska Modetyger, Modesäljaren, Corbinella, 

Kulturstickan, Tusen Ideér
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ÅRSMÖTEN
Älvängens S-förening 

Söndag 26 februari kl 15.00 

i Älvängens Folkets hus

 

Nödinge S-förening

Söndag 26 februari kl 13.00 

i Tankeverkstaden på Ale gymnasium

 

Surte-Bohus S-förening 

Tisdag 28 februari kl 18.30 

på Bohus servicehus 

SOPPA OCH POLITIK
Torsdag 23 februari kl 18.30 – 20.30 

träffas vi på Folkets hus i Nol.

Vi möts över en tallrik soppa 

och pratar om hur vi vill ha 

äldreomsorgen i Ale kommun.

Välkomna!

Alla daglediga 60+ socialdemokrater 

i Ale kommun inbjudes till en 

FÖRMIDDAGSTRÄFF
Torsdag 1 mars kl 10.00-12.00 

på Folkets hus i Nol.

Vi utökar vårt aktivitetsutbud  med en 

träff med framtidstankar och fd kom-

munalråd Göran Johansson, Göteborg 

inleder diskussionen

Efter fika blir det också tillfälle för Dig att 

ge dina synpunkter på aktuell politik och 

peka på framgångsvägarna!

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 29 februari har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 19.00.

Välkomna att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl a  
följande ärenden:

• Svar på motion om konstgräsplan i 
Lilla Edet

• Antagande av handlingsprogram för 
skydd mot olyckor

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 22 februari 2012.


