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STARRKÄRR. Det är en 
bygd delad i två läger – 
för eller mot vindkraft.

Ortsutvecklingsmö-
tet i Starrkärr blev 
precis så laddat som 
förväntat.

Ärendet bör fortsätt-
ningsvis få ett eget 
demokratiskt forum där 
frågan kan debatteras 
fritt.

Planerna på vindkraftsut-
byggnad i Ale kommun är 
alltjämt en brännhet fråga och 
just denna diskussion kom att 
överskugga allt annat på ons-
dagskvällens ortsutvecklings-
möte i Starrkärrs bygdegård. 
I höstas var det Vind i Ale AB 
som fick ge sin syn på saken 
och då fanns även represen-
tanter från Triventus på plats 
för att berätta om de möten 
som skett med markägare i 
det berörda området, Alefjäll.

Den här gången var det 
den samlade motståndsrörel-
sen för en vindkraftsutbygg-
nad, Alefjälls Naturskydds-
förening, som fick göra sin 
stämma hörd. Föreningens 
ordförande, Bruno Norden-
borg, hade förberett en pre-
sentation om föreningens 

vision. Ganska snart härsk-
nade Jan Skog (M), andre 
vice ordförande i presidiet, 
till och menade att anföran-
det inte överensstämde med 
hur anförandet var tänkt att 
ske. Nu fick ändå Norden-
borg fortsätta att berätta om 
ANF:s tankar och verksam-
hetsinriktning.

Väcker känslor
Att frågan om vindkraft väcker 
känslor på landsbygden råder 
det inga som helst tvivel om. 
Det blev än mer påtagligt när 
Catarina Frutjold från Tri-
ventus skulle göra reklam för 
ett informationsmöte tisda-
gen den 29 maj.

– Då ska vi informera om 
processen, vi ska kunna visa 
en presentation om de tre 
tänkta områdena och ni ska 
kunna få svar på era frågor. 
Det är ännu inte bestämt i 
vilken lokal mötet ska hållas, 
men så snart vi vet så annon-
serar vi om det.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) tydliggjorde 
att några beslut om en even-
tuell vindkraftsutbyggnad i 
Alefjäll inte är fattade. Han 
bemötte också kritiken om 
att kommunen inte varit till-

räckligt informativa i frågor 
rörande vindbruksplanen.

– Är det något som vi är 
bra på så är det dialogen med 
er alebor. Vi ligger faktiskt i 
framkant av landets kommu-
ner när det gäller just den 
biten. Vi har ortsutvecklings-
mötena som ett sätt att kom-
municera, medborgarpane-
len, vår hemsida där invånar-
na kan lämna medborgarför-
slag, förklarade Berglund.

– Senare i processen kan 
det emellertid finnas skäl till 
ett möte, då tar vi det. Vi lovar 
att lyssna på vad alla parter 
har att säga. Vi får hitta for-
merna för det.

Visionsarbete
Mikael Berglund gästade 
ortsmötet i ett annat ärende, 
tillsammans med kulturchef 
Michael Svensson redo-
gjorde han för kommunens 
visionsarbete.

– Vi har tagit fram en pro-
totyp där ni har möjlighet att 
påverka. Vi vill ha in era syn-
punkter och idéer, fastslog 
Berglund.

– Laddat möte i Starrkärrs bygdegård

Vindkraftsfrågan debatterades livligt på ortsutvecklingsmötet i Starrkärr och i fokus stod 
bland andra Bruno Nordenborg som gjorde en presentation av visionen för Alefjälls Natur-
skyddsförening.

Vindkraften överskuggade allt annat
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Inbjudan till 

ÖPPET MÖTE
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden inbjuder till öppet möte med 

information och ordinarie nämndsammanträde torsdagen den 19 april 

kl. 17:00 – 20:00 i TV-studion, Ale gymnasium i Nödinge.

Öppnande av sammanträde

• Presentation av förtroendevalda och medverkande tjänstemän

Informationsärenden

• Budget 2013 – diskussion 

Beslutsärenden

•  Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2011

• Uppsägning av avtal gällande medlingsverksamhet med Kungälvs kommun

• Utveckling av valfrihetssystem LOV

Sammanträdeshandlingarna finns tillgängliga på sektor arbete, trygghet och 

omsorg i Alafors. Kontakta nämndsekreterare Nicklas Kristiansson på tfn: 

0303-33 01 31 om du vill ta del av handlingarna.

Dagordningen finns även på kommunens hemsida: www.ale.se, klicka på 

kommun och politik, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
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Boel Holgersson   Lisbeth Tilly
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