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Den insändaraktivi-
tet som NIMBY-
gruppen (förklaring 

följer) på Alefjäll bedriver 
tar orimliga proportioner. 
Man utmålar vindkraftse-
tableringen i Risveden som 
den värsta miljökatastrof 
som hänt. Det visar att man 
saknar kunskap och intres-
se i verkligt långsiktigt mil-
jöarbete.

Innan man börjar disku-
tera om hur stor miljöpåver-

kan som vindkraftsetable-
ringen har bör man titta sig 
runt omkring i världen.

Börja med att ta en biltur 
runt omkring i just Risve-
den. Sannolikt sker det i en 
bensinslukande VAN. Ni 
kommer att se död skog på 
många ställen. Skog som 

Kaféstaden

Kan en jättelång rubrik som den här få dig att längta 
till en avkopplande shopping-mys-dag längs pittoreska 
kullerstensgator kantade av vackra trähus, mysiga 
innergårdar och härliga kaféer?
Fundera på saken. Och när du har tid och lust är du mer än välkommen. 

Mitt intresse för skolan är 
äkta. Leif Håkansson an-
klagar mig för att vara 

ointresserad av skolan, men det 
är fel. Visserligen tog ofta Camil-
la  skoldebatten, men det är inte 
samma sak som att jag är ointres-
serad. Just nu är det du Leif som 
sköter skoldebatten, men jag tror 
inte du tycker Ingemar Ottosson 
därför är ointresserad av skolan.

Lilla Edet har under lång tid 
haft för dåliga resultat i våra skolor. 
Därför startade vi en total genom-
lysning med hjälp av GR. För-
äldrar, elever, lärare, övrig perso-
nal, skolledare och politiker var 
med i olika grupper som intervjua-
des. Därutöver hölls flera offentli-

ga hearings med många deltagare. 
Själv var jag aktiv i denna process. 
GR avlämnade senare en diger rap-
port med analys och skarp kritik på 
flera punkter samt förslag till åt-
gärder.

Utbildningsnämnden tog fram 
en handlingsplan för att skapa en 
attraktiv skola med goda resultat. 
Efter majoritetsskiftet har vi inte 
sett någon ansträngning att för-
verkliga handlingsplanen. Detta är 
ett stort svek mot alla de som enga-
gerat har deltagit i processarbetet.

Om sanningen är tvärtom som 
du skriver Leif, måste du också re-
dovisa en åtgärdslista för bättre 
skolresultat .

Bjarne Färjhage (C)

Intresserad skolpolitiker

Planeringen inför årets 
Boliviabasar på Älväng-
enskolan är i full gång. 
Torsdag 4 april inbjudes 
allmänheten att under 
kvällen ta del av en stor 
mängd aktiviteter i och 
runt skolan. Behållningen 

från evenemanget går 
oavkortat till barnhemmet 
Vida Neuva i Bolivia. Fjol-
årets insamling gav 56 785 
kronor. I barnbyn bor för 
närvarande 58 barn i fem 
olika hus varav ett kallas 
Älvängenhuset. 

Bolivabasaren i antågande

Vi vet inte om den 
”verklige miljövän-
nen” vänder sig mot 

Alefjälls Naturskyddsfören-
ing.

Men eftersom vi varit 
aktiva med insändare när det 
gäller vindkraftsfrågan så är 
det nog vi som avses.

Vi utmålar inte vindkrafts-
etableringen i Risveden som 
den värsta miljökatastrof som 

hänt. Däremot anser vi att 
Alefjäll inte är ett lämpligt 
område för vindkraftsindu-
strialisering.

Vi har vindkraft i Sverige 
och vi kanske behöver mer. 
Men det finns lämpliga och 
mindre lämpliga platser där 
man kan utvinna vindener-

gin.
Vi som bor på Alefjäll 

och trivs med att ha det tyst 
och fridfullt omkring oss vill 
värna om den möjligheten så 
att inte vår boende- och livs-
miljö blir förstörd.

Dessutom används Ale-
fjäll för rekreation, jakt, och 
naturupplevelser av många 
andra människor boende i 
och utanför Ale Kommun.

Bortsett från att vindkraft-
verken låter mycket, blinkar 
om natten och sprider skug-
gor och reflexer på dagen 
så bidrar de till oerhörda 
inskränkningar i det enskilda 
boendet.

Två markägare på Alefjäll 
har redan fått avslag på sina 

bygglovsan-
sökningar. 

Orsak: 
Kommunens 
vindbruks-

plan sätter stopp för deras 
byggen.

En styrelseledamot i Vind 
i Ale AB som bor i Kungälvs 
kommun har överklagat ett 
beviljat bygglov på Alefjäll. 

Orsak: Den utsocknes 
boende medborgarens pla-
nerade vindkraftverk kanske 
inte får byggas om inte Ale-
bons bygglov stoppas.

Vindkraft är en relativt 
ren energiframställning av el, 
men hanteringen dit kan vara 
smutsig.

Möjligheten att expandera 
det privata boendet på den 
egna fastigheten beskärs på 
ett oacceptabelt vis.

Alefjäll är inte en ”bak-
gård” som den ”verklige 
miljövännen” vill kalla det. 
Alefjäll är en rofylld och för 
många okänd bygd som är 
värd att försvara mot indu-
strialisering. Det är inte en 

enskild angelägenhet för de 
närmast boende. Vi önskar 
att alla medborgare i Ale 
kommun kunde förstå att 
deras rekreationsmöjligeter 
och allemansrätten är hotad.

Om ni inte vet vad Ale-
fjälls Naturskyddsförening är 
så besök vår hemsida då kan 
vi undanröja många missför-
stånd likt de som den ”verk-
lige miljövännen” vill skriva 
oss på näsan, www.alefjall.se

Alefjälls Naturskyddsför-
ening är drygt två månader 
ung och har redan 220 med-
lemmar.

Vår förening välkomnar 
alla som vill hjälpa till att 
rädda Alefjäll. 

Styrelsen för Alefjälls
Naturskyddsförening 

Bruno Nordenborg
Ordförande

Roy Jansson
Kassör

Alefjälls Naturskyddsförening svarar "Verklig miljövän"

Självklart finns vi på Facebook – Sök på Miljöpartiet Ale!

www.mp.se/ale
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ÖPPET MÖTE MED
ALEDEMENSFÖRENING

Tisdagen 24 april kl 19.00 
Aktivitetshuset i Älvängen, Carlmarks väg 4 

”Varför finns Ale Demensförening” och ”Vad finns för 

hjälp när glömskan kommer?” Information av Alan 

Howlette, anhörigkonsulent Ann-Marie Thunberg och 

demenssköterskan Marita Olsson.

Välkomna

dött på grund av försurning. 
Är ni intresserade av det 
estetiska kan ni fundera på 
hur vackra planterade gran-
skogar är i jämförelse med 
en lummig lövskogsäng, som 
är en mer ursprunglig vege-
tation i området. Fortsätt 
sedan söderöver till Hal-
landsåsen och ta ett snack 
med bönderna som bor 
ovanpå tunneln. Kör sedan 
vidare till Tyskland och titta 
på brunkolsbrotten där. 

Sätt er sedan på flyget och 
ta en tur till Kiev och åk ut 
och titta på hur det ser ut ute 
vid Tjernobyl. När ni sedan 
flyger vidare mot de kärn-
kraftsdrabbade områdena i 

Japan, kan ni väl fundera på 
vilken inställning ni har till 
att flyga runt jorden kors 
och tvärs. 

Fortsätt resan mot regn-
skogarna i Brasilien. När 
ni är där kan ni passa på att 
prata med någon anhörig 
till bananarbetare som dött 
en för tidig död på grund av 
gifter i arbetet. 

Ni skulle kunna fortsätta 
er resa i oändlighet till plat-
ser med miljökatastrofer. 
På vägen hem skulle jag 
ändå vilja att ni tar en tur 
till Öland och funderar på 
hur vacker vindkraften (även 
benämnt väderkvarnar) 
egentligen är och reflektera 

över den betydelse den har 
haft och fortfarande har för 
de som bor där. 

Det ankommer inte på 
mig att begära rättslig pröv-
ning av det namnintrång 
som NIMBY-gruppen gör. 
Eftersom Naturskyddsför-
eningen inte har tydliggjort 
var man står i frågan så har 
det lett till att mitt förtro-
ende för den har försämrats. 
Jag kan också tänka mig att 
många som läser insändarna 
undrar vad som är Natur-
skyddsföreningen och vad de 
står för i sammanhanget. 

NIMBY står för Not In 
My Back Yard. NIMBY-
grupper uppstår från tid 

till annan runt omkring i 
världen. Det de egentligen 
står för är kortsiktighet. De 
använder ofta kvasiargument 
för att dölja sin verkliga 
inställning som är ”vi strun-
tar fullständigt i miljön, bara 
inte skiten förstör utsikten 
från min bakgård”.

Vi behöver vindkraften 
tills vidare. Vi behöver 
energi för att driva vår pro-
duktion, till att värma våra 
hem med mera. Vindkraften 
är återvinningsbar, skapar 
minimala problem och 
framför allt: skulle vi komma 
på ett bättre alternativ, kan 
man bara montera ner den 
och återanvända det material 
som använts. Försök det 
med ett kärnkraftverk om 
Du kan.

Verklig miljövän
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ÖDMJUKA, NYFIKNA 
OCH ÖPPNA!

Torsdag 29 mars 
mellan kl 18.30-20.30

är alla medlemmar välkomna 

till Folkets hus i Nol på Soppa 

och politik, där vi  diskuterar 

organisationsutredningens förslag.

Välkomna!

Vi behöver vindkraften tills vidare!


