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USPASTORP. Den 1 februari bildades 
Alefjälls Naturskyddsförening.

På ett organiserat sätt hoppas 
man nu kunna rädda Alefjäll undan 
vindkraftsetablering.

– För varje dag som går så märker 
vi att motståndet blir större och 
större. Det ger oss i styrelsen och 
alla aktiva medlemmar energi och 
styrka att fortsätta vår kamp för ett 
tyst och fridfullt Alefjäll, säger ord-
föranden Bruno Nordenborg.

Sprungna ur olika intresseorganisationer har 
motståndare till vindkraftsetablering på Ale-
fjäll organiserat sig och bildat en gemensam 
förening. 63 registrerade personer kom till det 
konstituerade medlemsmötet i Starrkärrs byg-
degård.

– Vi har gjort en flygbladsutdelning med in-
bjudan att bli medlem i vår förening. Den har 
gått ut över hela Alefjäll till cirka 800 fastig-
heter. Nya medlemmar ansluter sig varje dag 
just nu. Vi gör en kartläggning av alla fastig-
heter och människor som är emot en vind-
kraftsetablering i det här området. Samtidigt 
förbereder vi oss för samrådsmöten och träf-
far med de politiska partierna i Ale kommun, 
förklarar Roy Jansson, kassör i den nybilda-
de föreningen.

Vindkraftsmotståndare vill de inte kalla sig, 
däremot säger föreningen bestämt nej till en 
etablering av ett vindbruksområde på Alefjäll.

– Vi uttalar oss inte om huruvida det är 
lämpligt med vindkraft i exempelvis Skåne 
eller på Skaraslätten, men området Alefjäll är 
vi förbaskat duktiga på. Vi har full förståelse 
att man som fritidspolitiker inte har en chans 
att sätta sig in i alla frågor utan får förlita sig 
på information som man blir serverad. Den 
kunskap vi förvärvar vill vi kanalisera till be-
slutsfattarna. Vi bjuder in till en politisk dialog 
med förhoppning om ett beslut som går i vår 
riktning, säger Bruno Nordenborg.

Förödande
Den vindbruksplan som antogs av kommun-
fullmäktige för drygt ett år sedan innehåller 
ett förslag på byggnation av tio, omkring 150 
meter höga, vindkraftverk, på Alefjäll, från 
Sandsjödal i söder till Kollanda i norr.

– Nu pratas det om elva verk som skulle 
mäta 179 meter. Det vore förödande om så 
blir fallet. Det är några fåtal markägare som 
klappar händerna och ser en ekonomisk vinst 
genom en vindkraftsetablering. Vårt syfte 
är att värna värdefull natur och närboendes 
önskan om att inte Alefjäll industrialiseras, 
säger Bruno Nordenborg och fortsätter:

– Vi förstår att Ale kommun vill visa fram-
fötterna och följa riksdagens och regeringens 
intentioner om vindkraftsutbyggnad. Faktum 

är dock att länsstyrelsen i sina rekommenda-
tioner anser att Alefjäll ska bevaras som ett tyst 
och orört område. Det gäller att förstå och 
uppskatta Alefjäll innan det är för sent. Ur tu-
ristsynpunkt vore det förfärligt med en vind-
kraftsetablering. Det är många fiskare, jägare, 
bär- och svampplockare samt människor som 
rider eller rastar hundar som nyttjar detta fan-
tastiska naturområde.

Alefjälls Naturskyddsförening anser att 
buller, skuggor och reflexer från verkens ro-
torblad, samt blinkande hinderbelysning 
dygnet runt skulle innebära en kraftigt för-
sämrad boendemiljö plus att möjligheten till 
att stycka av och sälja tomtmark stoppas av 
regelsystemet.

– Sedan har vi det rika djurlivet att ta hänsyn 
till. Vem för djurens talan? 

– Vi hoppas att det ska bli en sådan kraftig 
opinion att alla vindkraftsföretag blir medvet-
na om vilket bekymmer det kommer att inne-
bära om de vill stödja Vind i Ale. I takt med 
att vår förening växer, så tror jag inte att några 
bolag är intresserade av att exploatera Alefjäll 
med vindkraftverk, säger Roy Jansson.

Alefjälls Naturskyddsförening förbereder 
som bäst ett anförande de ska hålla i samband 
med ortsutvecklingsmötet för Starrkärr/Ki-
landa den 4 april.

Enad motståndsrörelse 
mot vindkraft på Alefjäll
– Nybildad förening tar upp kampen

I USPASTORP

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kampen fortsätter för att rädda Alefjäll undan vindkraftsetablering. Bruno Nordenborg är ord-
förande och Roy Jansson kassör i den nybildade föreningen Alefjälls Naturskyddsförening.

Med fotomontage vill Alefjälls Naturskydds-
förening gestalta hur landskapsbilden kan 
komma att förändras om vindkraftsverk 
uppförs i området från Sandsjödal till Kol-
landa.
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Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

Vid mytomspunna Risvedenskogarna intill Kvarnabo i Ale 
kommun ligger denna idylliska skogsegendom med stort 
renoveringsbehov. Fastigheten som ligger högt och vackert 
belägen med trevligt grådscentra har ett virkesförråd om ca 
4 400 m³sk varav ca 3 900 m³sk är avverkningsbart under 
planperioden.

ADRESS SKANTÅS 120.

BOAREA 120 M², 5 RUM. AREAL CA 25,8 HA.

VISNING 11/3 KL. 15:00. RING/MAILA FÖR ANMÄLAN.

MÄKLARE PETER ERIKSSON 0706-618552.

PRIS 2 750 000 KR/BUD.

JORD - OCH SKOGSEGENDOM - SKANTÅS

Vi kan nu erbjuda er ett rymligt Älvsbyhus med lantligt läge och 
med hänförande utsikt över åkrar och ängar. Stor, härlig altan 
i sydväst som ger sol hela dagen. Är man hästintresserad är 
detta hus perfekt då möjlighet finns att hyra stallplatser hos de 
närmaste grannarna.

ADRESS SKÅR 212.

BOAREA CA 150 M², 6 RUM. TOMTAREA 1 530 M² FRIKÖPT.

VISNING 4/3 KL. 14:30-15:30. RING/MAILA FÖR ANMÄLAN.

MÄKLARE LASSE KNAVING 0727-180120.

PRIS 2 195 000 KR.

VILLA - SKEPPLANDA

Rymlig villa i mycket gott skick belägen på höjden i Bohus i äldre 
villaområde med uppvuxna trädgårdar. Här finns 4 sovrum, 
varav ett master bedroom med badrum. Här finns även gym 
och bastu, badrum med bubbelbad, kök samt vardagsrum med 
utgång till stor altan med utsiktsläge och pool. 

ADRESS ÅSBACKEN 23.

BOAREA 142 M², 6 RUM. TOMTAREA 667 M² FRIKÖPT.

VISNING 4/3 KL. 12:00-13:30. RING/MAILA FÖR ANMÄLAN.

MÄKLARE LASSE KNAVING 0727-180120.

PRIS 1 985 000 KR/BUD.

VILLA - BOHUS
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