
alekuriren  |   nummer 13  |   vecka 14  |   2012INSÄNT4

Öppet brev till våra 
kommunpolitiker och 
till Bana väg i väst.

Jag läste i Alekuriren nr12 
att man återigen gör en för-
ändring av gång och cykel-
trafiken i Bohus. Denna gång 
skall alla som bor på vår sida 
av Göta älv och som av olika 
anledningar väljer att inte 
åka bil tvingas ta trapporna 
upp och ner för Jordfallsbron 
om vi önskar ta oss till Kung-
älv. Dessa trappor har under 
två års tid varit ett måste 
för de som vill ta sig mellan 
Bohus och Nödinge samt 
från Nödinge till Kungälv.

Jag undrar hur man kan 
få för sig den urbota dumma 
idén att hänvisa cyklister och 
fotgängare (därmed även 
rullstolsburna) till en minst 
tio meter hög trappa (som 
inte ens är rak), hur ska vi 
som har barn i en cykelsadel 
eller cykelkärra ta oss fram? 
För att inte tala om de som är 
rörelsehindrade?. Vad säger 
PRO och DHR? Vad säger 
ni (våra kommunpolitiker) 
om att vi få kommuninvånare 
som av hänsyn till miljön valt 
att inte äga en bil ska tvingas 
omvärdera detta beslut för 
att vi inte kan komma fram 
utan bil? Det måste väl gå 
att lösa detta på något annat 
sätt? Detta bara måste lösas! 
Jag vill inte bli påtvingad en 
bil, men jag vill kunna ta med 
mig mina barn till Kungälv i 
sommar.

Med förhoppning om en 
kreativ och fungerande bilfri  
lösning!

Samuel Hylén
Surte

Först vill jag tacka 
”verklig miljövän” för 
att denne vill diskute-

ra eventuell vindindustriali-
sering av Alefjäll. Det skall 
du ha respekt för. Detta till 
skillnad från både exploatö-
rer och folkvalda politiker 
som, med något litet undan-
tag, vare sig vågat eller velat 
föra en saklig debatt. För-
modligen för att det är en 
debatt som man riskerar att 
förlora. Denna undvikan-
de taktik kommer sanno-
likt falla tillbaka på partierna 
själva då industrialiseringen 
av Alefjäll kommer att bli en 
valfråga 2014.

Verklig miljövän följer ett 
förutsägbart mönster. Istäl-
let för att diskutera sakfrå-
gan om nackdelarna med att 
göra Alefjäll till ett industri-
område till vindkraft, begär 
sig denne ut på en resa runt 
om i världen för att på så vis 
piska upp en hotbild som 
skall få den lilla människan 
i Sannun, Ryd och Kilanda 
ned på knä. Tyvärr fungerar 
inte denna taktik längre då 
den sedan länge är avslöjad. 
Lika platt faller NIMBY 
argumentet. Ett argument 
som används av exploatörer 
för att undvika att diskutera 
sakfrågan.

Verklig miljövän är svaret 

skyldig på frågan varför man 
skall lägga en bullermatta 
över vildmarken och de 
boende på Alefjäll, inskränka 
allemansrätten genom att 
göra kvadratkilometrar av 
vildmark till riskområde som 
beträdes på egen risk, riva 
upp sår i skog och mossar 
för att anlägga transportvä-
gar etc.

Ett industriområde för 
vindkraft på Alefjäll skulle 
lägga en död hand över 
Alefjäll och den positiva 
glesbygdsutveckling som 
nu sker. Detta för att kom-
munen, med hänvisning 
till bullerproblem, tvingas 
införa byggförbud på en 
yta motsvarande ofantliga 
10 kvadratkilometer (1000 
hektar/2000 fotbollsplaner). 
Ett byggförbud som de facto 
innebär ren och skär mark-
konfiskation av småbönders 
mark. Mark som i många fall 
brukats i generationer. Bara 
detta är ett rättsövergrepp av 
sällan skådat slag. En opar-
tisk prövning av denna fråga 
skulle sannolikt resultera i 
en fällning i Europadomsto-
len.

Sist men inte minst 
påverkar de 200 meter 
höga verken givetvis djur 
och fågelliv. Forskning 
visar att fåglar och djur 

tenderar avlägsna sig från 
bullerpåverkade områden 
då de är i behov av att ha 
en ostörd kommunikation 
via sina läten för fortplant-
ningens skull. En inte helt 
förvånande slutsats då vi 
människor själva undviker 
att närma oss stora rörliga 
industrianläggningar av 
ren självbevarelsedrift. Mot 
dessa bakgrundsfakta fram-
står exploateringsplanerna 
på Alefjäll för en person 
med sunt förnuft som rent 
vansinne. För inte skall väl 
kommunen tillåta att några 
få markägare exploaterar 
1000-tals människors lands-
bygd för att få chansen att 
bli miljonärer? För en sann 
demokrat är svaret givet.

De boende på Alefjäll och 
våra folkvalda politiker kan 
dock förenas i samförstånd 
genom att kommunen istäl-
let anlägger vindkraftverk på 
egen mark i anslutning till 
E 45. Då skulle kommun-
kassan stärkas via verkens 
intäkter och fjället kunna 
räddas. Dessutom skulle 
Ale kommun framstå som 
en progressiv kommun som 
satsar på förnybar energi, 
men med förnuft.

Oroad landsbygdsbo

Regeringen har varit 
föga framgångsrik 
med sitt löfte om att 

avveckla arbetslöshet och ut-
anförskap. Arbetslösheten 
kommer att vara fortsatt hög 
åren framöver, runt 7-8 pro-
cent, och sysselsättningsgra-
den ligger stilla. Regering-
en saknar näringspolitik och 
vill helst glömma att den inte 
har majoritet i Riksdagen. 
När den påminns om mot-
satsen reagerar moderata le-
damöter aggressivt. I veckan 
som gick var kilometerskat-
ten eller vägslitageavgiften 
det stora hotet.

Enligt den gamla Tra-
fikverket så stod den tunga 
lastbilstrafiken  för runt 60 
procent av vägslitaget men 
bara för 25 procent av väg-
skatterna. Det finns också 
anledning att fundera på en 
vägslitageavgift för att säker-
ställa bättre konkurrens neu-
tralitet mellan väg, järnväg 
och sjöfart. Banavgifterna för 
järnväg har höjts och sjöfar-
ten möter ökade kostnader 

med införan-
det av de nya 
svavelhalterna 
för sjöfarts-
bränsle från 
2015.

Vi soci-
aldemokra-
ter ser en av-
ståndsbaserad 
vägslitageav-
gift som ett 
viktigt verk-
tyg för att fi-
nansiera det 
stora beho-
vet av en ny 
tranportsin-
frastruktur, 
för att skapa 
rättvisare vill-
kor inom åke-
ribranschen 
och för att 
främja miljö-

omställning. 
I dag betalar utländska 

åkerier ingen avståndsbase-
rad avgift när de kör i Sveri-
ge medan svenska åkare får 
göra detta i Tyskland och 
Polen. En rad EU-länder 
överväger nu att införa olika 
former av avståndsbasera-
de avgifter för den tunga tra-
fiken. Skatteutskottets ord-
förande Henrik von Sydow 
har ivrigt påstått sig omfam-
na den utvärdering av de nya 
reglerna för F-skatt som en 
socialdemokratisk motion 
yrkade på. Ett av de problem 
en sådan har att analysera 
är just hur utländska åkerier 
konkurrerar ut de lokala åke-
rierna. 

Vi socialdemokrater vill 
att åkare som investerar i nya 
lastbilar med bättre avgasre-
ning ska främjas genom en 
lägre avgift. Så fungerar det 
framgångsrika systemet för 
avgifter i Tyskland. 

Det uppenbart att Sverige 
har underinvesterat i trans-
portinfrastruktur under flera 
år. Investeringar i ny trans-
portinfrastruktur är mycket 
gynnsamma för sysselsätt-
ningen.

Transportsystemet behö-
ver både ökad kapacitet och 
inslag av nya effektiva styr-
medel. Det går inte likt den 
moderatledda regeringen att 
stå passiv inför de stora ut-
maningarna på infrastruktur-
området. För säkra exportin-
dustrins transportbehov och 
få en fungerande arbetspend-
ling behöver vi både ökad 
kapacitet och kvalitet i trans-
portsystemet.  Hur modera-
terna tänker finansiera detta 
hör vi föga.

Christina Oskarsson
Riksdagsledamot (S)

i Skatteutskottet
Jörgen Hellman

Riksdagsledamot(S)
i Finansutskottet

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

En konstruktiv lösning på vindkraftsfrågan Visst behövs en 
vägslitageavgift!

Ale kommun 
för oss bilfria?

FloristFlorist

Stockholm
Göteborg
Stenungsund
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Centrala lokaler i Nödinge
– Kontor i två plan, total yta om 1302m2

– Produktionslokal om 1168 kvm

Lokalerna ligger i anslutning till Ale Torg i ett lugnt 
och trevligt verksamhetsområde.
Kommunikationerna till Nödinge är mycket bra, 
liksom utbudet av kommersiell och offentlig service.
God tillgång till parkeringar.
Det är självklart möjligt att bara hyra kontorsdelen.

För mer information kontakta:
Håkan Sandberg • tel 0302-254 50
E-post: hakan.sandberg@autoadapt.se
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ÖPPET MÖTE OM 
KOLLEKTIVTRAFIK

Ons 11/4 kl 18.30-20.30 
kommer Västtrafiks ordförande Leif 

Blomqvist till Folkets hus i Nol för 

att tala om framtidens kollektivtrafik 

samt för att svara på dina frågor. 

Mötet är öppet för allmänheten!

Arr: Nol-Alafors Socialdemokratiska 

förening, Ale arbetarekommun

 

S-GRUPP
Tisdag 10/4 

kallas den socialdemokratiska full-

mäktigegruppen till möte på Folkets 

hus i Nol kl 18.30. Alla medlemmar är 

välkomna!

 

MEDLEMSBIO
Torsdag 12/4 kl 18.30 

bjuder Socialdemokraterna alla 

medlemmar på Bio i Medborgarhu-

set i Alafors. Tillsammans tittar vi på 

filmen Järnladyn.

Välkomna!

Vi önskar 
er alla en 
glad 
påsk!


