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Om så många är emot 
måste väl något vara 
fel? Frågan ställer 

jag mig när jag vandrar runt 
i vimlet av folk under infor-
mationsmötet för en even-
tuell vindkraftsutbyggnad i 
Alefjäll. När dessutom pro-
jektledningen inleder med 
att vädja till församlingen att 
visa respekt för möteskultu-
ren och acceptera att de valt 
bort att ha en allmän fråge-
stund, ja då börjar jag funde-
ra på vad är det egentligen 
som händer? Bjuda in till 
monolog hör hemma i Sta-
linepoken, men det kapitlet 
har vi stängt. I ett modernt 
samhälle pratar vi ofta om 
dialog och vi betonar alltid 
vikten av att myndighe-
ter och folkvalda tidigt sam-
språkar med ortsborna inför 
större förändringar. Genom 
att bläddra i lokaltidning-
ens arkiv kan vi konstatera 
att behovet av information 
kring vindkraftsutbyggnaden 
har varit konstant från dag 
ett. Så när Triventus, hu-
vudägare i vindkraftsprojek-
tet, bjöd in till ett informa-
tionsmöte var det egentligen 
redan försent. Nu är mot-
vinden kraftig och de flesta 
som närvarade vid mötet 
har redan bestämt sig. Även 
om de blir både övertygade 
och motbevisade kommer de 
aldrig att ändra uppfattning. 
Det är ett gigantiskt miss-
tag att inte låta dialogen få 
en plats längst fram i bussen. 
Att slarva med information 
har skapat ett misstroende 

inte bara mot Vind i Ale AB, 
utan det kommer troligt-
vis att dröja innan vindkraft 
överhuvudtaget kan bli aktu-
ellt i kommunen.

Jag har full förståelse för 
farhågorna och de boen-
des kritik. När man dessut-
om har haft svårt att få svar 
på relevanta frågor blir för-
troendet knappast större. 
Vidare, utan att vara direkt 
insatt i projektet, måste jag 
ställa mig frågande till huru-
vida det är lämpligt att pla-
cera tio vindkraftverk i om-
råden med så unika kultur- 
och naturvärden? Det måste 
finnas bättre platser och om 
det inte gör det så kanske 
Ale kommun inte är rätt för 
just vindkraft. Hela idén 
med förnyelsebar energi 
står väl inte och faller med 
det? När dessutom så många 
ortsbor engagerar sig och 
visar ett så tydligt missnöje 
med vindbruksplanen borde 
folkvalda ta sig en fundera-
re. Det är ju faktiskt därför 
vi har ett demokratiskt styre. 
De folkvalda ska lyssna, ta in 
och utvärdera. I detta fall är 
det ganska uppenbart att en 
majoritet säger nej tack. Ska 
de folkvalda köra på ändå? 
Javisst, men det kommer 
en domedag. Var fjärde år 
säger medborgarna sitt. Det 
kommer att ske 2014 om vi 
inte har övergått till mo-
nolog helt och hållet. 
Vissa verkar ju vilja före-
dra det…

Apropå folkvalda. 

Det sitter en församling i 
Ale kommunfullmäktige just 
nu som har problem. Det 
osäkra parlamentariska läget 
har skapat en stämning som 
är långt ifrån bra. Det är en 
maktkamp och ett tjuv- och 
rackarspel som heter duga. 
På vilket sätt aleborna som 
medborgare tjänar på detta 
har jag svårt att bedöma. Att 
Alliansen inte vill prata med 
oppositionen är tydligt. Nu 
vill de föra sin politik. Op-
positionen svarar med att 
att försöka förhala beslu-
ten genom att begära åter-
remiss. Det sinkar, förha-
lar och fördröjer. Ett van-
ligt knep i kommunpolitik, 
långt ifrån unikt. Det är inte 
heller alltid särskilt smart, 
eftersom ärendet i regel är 
tillbaka redan vid nästa möte 
och då kan klubbas. Hur sti-
mulerande blir då de folk-
valdas agenda när de gång 
efter annan får ta ställning 
till en och samma fråga?
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!
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Gäller kl 14-19
kr

Från

Gäller kl 14 199
Mån-fre: 8-19 Lör-sön: 10-16 • Tel: 0303-22 90 90

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 19 juni kl 19.00 
i Skepplanda bygdegård

Ärenden
• Val skall ske av ny ordförande 
och nya styrelseledamöter, supp-

leanter samt ny valberedning.
• Övriga frågor

Ajournerat 
ÅRSMÖTE

Välkommen!
Styrelsen

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPIKontorslokaler i NOL Sitt inte själv 

hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86 

WWW.ZATABYGG.SE

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi fi nns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:

Ledig målare

Kontakta Urban, 0705-25 02 34

Utför allt inom branschen!
 Använd ROT-avdrag och få

50% avdrag på timpriset.
F-skatt finns.

– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, 
Vard 9.30-18.00, Lörd 9.30-14.00

EXTRAÖPPET ONSDAG 6/6 KL 11-15

Priserna gäller t.o.m 22/6 
så långt lagret räcker

Väskor 20%

Ta del av kanonfina 
rabatter:

Ecco 25% 

Rieker 20%

SOLSKENSPRISER!Nytt & Begagnat i Nygård
Lågpris nära dig

Takplåt 2 sortering , markrör, 
dräneringsrör, samt slang, 
vvs-material, hygienartiklar, 
hushållspapper samt toalettpapper, 
el- material, hund och kattfoder, 
rengöringsmedel, grillkol, mm.

Vi har även begagnat inom vitvaror 
samt wc-stolar, handfat med mm.

PS. vi köper in beg vitvaror.

Vägbeskrivning: kör till Lödöse ta av 
mot Nygård ca 4 km vid skylten ”Nytt & 
Begagnat” ta höger. tel: 0520-662041


