
Mötet inleddes med en 
öppen föreläsning där Pär 
Granstedt, tidigare riksdags-
ledamot för Centerpartiet 
och medförfattare till boken 
Den trebenta pallen, berät-
tade om Afrikas utmaningar 
och Europas ansvar.

Därefter inleddes årsmö-
tesförhandlingar. En tyst 
minut hölls för de medlem-
mar som gått ur tiden under 
det gångna året. Vi sände 
särskilt tankar till Sture 
Carlsson och Bengt Eng-

lund. 
Det rapporterades om 

Centerpartiets framtagande 
av nytt idepolitiskt program. 
Centerpartiet är Sveriges 
öppnaste parti och kanske 
också det modernaste. Det 
nya programmet tas fram 
med hjälp av alla, genom en 
wiki som heter Framtidsbyg-
get. Det är en webplats där 
vem som helst kan gå in och 
redigera och komplettera.

Idéprogrammet kommer 
att växa fram i takt med att 

människor skriver, skriver 
om, förkastar eller lägger 
till. Vi vill att så många som 
möjligt fyller på med sina 
egna tankar och idéer direkt 
i texten. Framtidsbygget ska 
ses som ett levande doku-
ment som fram till novem-
ber 2012 inte nödvändigtvis 
är synonymt med vad Cen-
terpartiet tycker. I det här 
skedet handlar det istället om 
att tanka in åsikter och idéer 
från så många olika grupper 
och människor som möjligt.

Centerpartiet i Ale 
kommer att bjuda in till dis-
kussionsträffar i samband 
med detta

Våra representanter i sty-
relser och nämnder rap-
porterade om året som gått 
och vad som är på gång. 
Boel Holgersson berätta-
de om LOV, Lagen om val-
frihet som kommer att in-
föras inom hemtjänsten i 
Ale kommun. Valfrihet är 
en av de viktigaste frågorna 
för Centerpartiet och när så 
många andra svarar myndig-
heten svarar vi Människan.

Studieförbundet Vuxen-
skolan och Centerkvinnorna 
berättade om sin verksamhet.

Styrelsen för 2011 bevilja-
des ansvarsfrihet och till ord-
förande för 2012 valdes Boel 
Holgersson, till vice ordfö-
rande Sten-Åke Oveborn. 
Övriga styrelsemedlemmar 
är Elena Fridfelt, Janos 
Muszta. Inger Zackrisson, 
Sven-Erik Björklund och 
Pierre Torwald.

Pressreferent
Elena Fridfelt

Centerpartiet i Ale 
vill slå i kommun-
invånarna att vind-

kraft är det minst miljö-
störande energialternativet 
vi har. För en mer påläst 
person blir sanningen en 
helt annan, vilket belyses 
med följande fakta. Lobby-
organisationen Svensk vin-
dindustri rekommenderar 
en skyddszon på minst 300 
mkring ett vindkraftverk 
(2-3MW), vilket motsva-
rar en yta motsvarande 27 
ha/54 fotbollsplaner.

Denna skyddszon är 
till för att varna allmän-
heten för riskerna vid ett 
eventuellt rotorhaveri samt 
faran för nedfallande is vin-
tertid. Vidare alstrar vind-
kraftverk ett källjud på 
över 100 dB vid drift. Ljud 
som sprids dygnet runt 
över både människor, djur 
och natur. Fåglar och flad-
dermöss slås med jämna 
mellanrum ihjäl året om. 
Byggförbud införs på all 
mark innanför en radie 
på 500 meter (75 ha/150 

fotbollsplaner). Stora in-
grepp görs i skog och mark 
då nya vägar måste dras 
under byggnationen.  Re-
geringens mål med 10 000 
verk innebär att en yta stor 
som Blekinge (2700 km2) 
kommer att bli miljöstö-
rande industriområden 
som beträdes på egen risk. 
Att vindkraft är det ener-
gislag som idag uppvisar 
den största miljöstörande 
potentialen är således ett 
faktum.

Därför är det viktigt att 
man för en dialog med när-
boende och beaktar mil-
jöhänsyn innan man eta-
blerar industriområden 
för vindkraft.Något som 
man medvetet undvikit i 
Ale kommun. En del kom-
muner har emellertid för-
stått att en dialog med po-
litikernas uppdragsgiva-
re kan vara värdefull, vilket 
resulterat i att man anlagt 
vindindustriområden nära 
annan miljöstörande infra-
struktur.

För centerpartiet har 

de kraftiga subventioner-
na till vindindustrin inne-
burit en chans att bedriva 
klassisk kohandel. Genom 
att säga ja till ny kärn-
kraft fick man i utbyte en 
möjlighet att berika stora 
markägande centerpartis-
ter (läs mindre hänsynsful-
la LRF medlemmar boen-
des på betryggande avstånd 
från kraftverken) med luk-
rativa arrendekontrakt på 
grannars, mindre markäga-
res och inte minst miljöns 
bekostnad. Till följd av 
denna odemokratiska och 
synnerligen ogenomtänk-
ta politik pågår just i dessa 
dagar en splittring av by-
gemenskap och grannsämja 
runtom i hela Sverige. Här 
i Ale har centern valt att så 
split i trakterna kring Ryd, 
Sannum och Kilanda. Cen-
terpartiet tänk om, bekäm-
pa spliten och våga lyssna 
till vad den lokala opinio-
nen och era uppdragsgivare 
har att säga.

Oroad landsbygdsbo
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Vindkraft mest miljöstörande
- Centerpartiet bedriver kohandel med miljön som insats
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För nyföretagare i Ale

onsdag 28 mars kl 18 - 21
Kommunledningens kontor, Ale torg, Nödinge

Skatteverket och Ale kommun bjuder dig 
som är företagare med enskild firma till en 

INFORMATIONSKVÄLL
inför deklarationen 2012

Informationen är gratis
Anmälan senast 26 mars till:
jerry.brattasen@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

·  Genomgång av aktuella regler

·  Förenklat årsbokslut

·  Deklarationsblankett NE och momsbilaga

Program:

Mer info kan du få av:
Jerry Brattåsen Ale kommun Eleanor Ytterby Skatteverket
0303-33 02 77 010-577 43 70

Välkomna!

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Minisemester med spa!
En skön påsk 
Påsklunch • entré spa • solrum

 
Två härliga påskdagar
logi • frukost • lunch • aftonsupé 
entré spa • 30 min spa-kur

 
Vårens temahelger    
logi • frukost • lunch • aftonsupé  
entré spa • temaaktivitet  
 

fr. 1 330:-/pp

fr. 1 305:-/pp

endast 595:-/pp

läs mer på lundsbrunn.se

Mötet avlöpte under 
mycket trevliga 
former och med 

härliga diskussioner. Fokus 
under året kommer att ligga 
på barn och unga, samt att vi 

kommer att driva frågan gäl-
lande byskolor.

Till ordförande omval-
des Jens Nielsen, till vice 
ordförande valdes Ceci-
lia Johansson, Ove Svens-

son valdes till kassör, Ma-
rie-Louise Nielsen valdes 
till gruppledare. Dessutom 
valdes Anders Karlsson in 
som ny ledamot i styrelsen.

Kristdemokraterna i Lilla Edet har haft sitt årsmöte

Centerpartiet i Ale hade årsmöte den 21 februari

Onsdagen den 14 mars 
höll DHR Ale sitt 
årsmöte i Aktivitets-

huset i Älvängen. Ordföran-
den Gunilla Wallengren 
hälsade välkommen. 

Parentation hölls för 
medlemmar som lämnat oss 
under året. Årets jubilarer 
gratulerades.

Till att leda årsmötes-
förhandlingarna valdes 
undertecknad med Iris Wal-
lengren som sekreterare. Ur 
verksamhetsberättelsen för 
2011 kan noteras att fören-
ingen har anordnat sex med-
lemsmöten. Medlemmarna 
har deltagit i konferenser 
som anordnats av distriktet 
samt olika aktiviteter såsom 
smärtgrupp, arbetsgrupp 
för Skepplanda vårdcentrals 
överlevnad och åtta glas-
fusingkurser. 

Avdelningens intressepo-
litiska arbete har bedrivits 
i arbetsgrupper gällande 
tillgänglighet, färdtjänst, 
framtagande av funktionshin-
derpolitisk plan samt rådet 
för funktionshinderfrågor. 
Man har också ingått i Kung-
älvs sjukhus brukarråd och 
Älvängens brukarråd.

En stor inkomstkälla för 
föreningen är lotterier varför 
styrelsen riktade ett särskilt 
tack  till alla som skänkt 
vinster och alla som köpt lot-
terna. 

Styrelsen hoppas på ett 
aktivt 2012 där man enligt 
verksamhetsplanen bland 
annat ska arbeta för funk-

tionshindrades delaktighet 
i samhället och driva frågor 
som rör färdtjänst och riks-
färdtjänst.

Styrelsen för 2012: 
ordförande Gunilla Wal-
lengren, vice ordförande 
Rolf Johansson,  Pia-Lotta 
Lagerlöf, Ewy Johansson, 
Monica Sögaard, Iris Wal-
lengren och Leif Hansson - 
samtliga omval- och nyval av 
Liz Svenfors och Kenneth 
Svenfors. 

Till revisorer valdes Lene 
Strandberg och Kerstin 
Hurtig Björklund.

En verksamhetsplan för 
2012 fastställdes. Där fastslås 
bla att avdelningens ändamål 
är att arbeta för funktionshin-
drades delaktighet i samhäl-
let; bedriva opinionsbildning 
kring dessa frågor samt att 
informera om vilka möjlighe-
ter och rättigheter som finns 
när man har funktionshinder. 
Studiecirklar i bla glasfusing, 
tillgänglighet i Ale kommun, 
Plan- och bygglagen och 
varmbadet i Skepplanda 

kommer att anordnas.  Avdel-
ningen kommer att fortsätta 
med sitt samarbete med 
andra handikappföreningar i 
kommunen i för oss aktuella 
frågor. Styrelsen kommer 
även att delta i Rådet för 
Funktionshinderfrågor.

Ronny Eriksson informe-
rade om Sommarsols reha-
bilitering och rekreation och 
undertecknad informerade 
om att personer som har han-
dikapparkeringstillstånd kan 
slippa betala vägtullar genom 
att kontakta Skatteverket.

Årsmötet beslutade att 
göra följande uttalande: 
”DHR kräver att Ale kom-
muns färdtjänst och riks-
färdtjänst skyndsamt ska 
förbättras!”.

Ingmarie Romell och 
Ann-Cathrine Persson – 
”två icketantiga tanter”, inte 
göteborgare men vitsiga 
ändå framförde fräcka, fula, 
finstämda, finurliga, fabulösa, 
förföriska och fängslande 
visor och låtar.

Rose-Marie Fihn

Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet!

Gunilla Wallengren och Rose-Marie Fihn.


