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ALAFORS. Vind i Ale AB 
vill bygga vindkraft i 
Alefjäll.

Om detta ville huvud-
ägaren Triventus infor-
mera, men helst ville 
de undvika att svara på 
frågor.

Det kompakta mot-
ståndet blev inte 
mindre efter mötet och 
projektet får räkna med 
konstant motvind.

Vindkraftsfrågan i Alefjäll en-
gagerar. Närmare 200 perso-
ner slöt upp på tisdagens in-
formationsmöte i Medbor-
garhuset, Alafors. Av åhö-
rarna var en klar majoritet 
tydliga motståndare till att 
bygga ut vindkraften i de ak-
tuella områdena. Proteströ-
relsen har organiserat sig i 
Alefjälls naturskyddsfören-
ing. Över 400 har gått med. 
Därför var det ingen utopi att 
stämningen under projekt-
ledningens informationsmö-
te skulle vara minst sagt hetsk. 

Det blev inte mindre upprört 
när projektledare Katarina 
Frotjold inledde med att de-
klarera att någon allmän frå-
gestund inte var aktuellt. Frå-
gorna skulle ställas ute vid 
stationerna efter mötet. Det 
var självklart ohållbart. De 
gemensamma frågeställning-
arna var många och alla när-
varande förtjänade att få höra 
samma svar ansåg de. Mötes-
ledningen fick tänka om, men 
de borde också ha tänkt till. 
I inledningsanförandet be-
rättades att Triventus haft 
samråd med Ale kommun ti-
digare under dagen för att 
reda ut villkor och förutsätt-
ningar.

– Med vem har ni pratat 
med då? undrade Jan A 
Pressfeldt (AD) ordföran-
de för Samhällsbyggnads-
nämnden som har vindkraf-
ten inom sitt ansvarsområde.

– Jag har inte varit på 
något möte och det är vi och 
ingen annan som styr den här 
frågan!

Samrådet visade sig ha 

varit ett mindre internt möte 
där Ales kommunalråd gjort 
ett antal tjänstemän sällskap 
under ett möte. Det var na-
turligtvis inte på det sättet 
som ansvarig nämndordfö-
rande, Jan A Pressfeldt, ville 
bli informerad på.

Åhörarna manglade ut 
frågor om ljud, skuggor, 
natur, djur och tillstånd.

– För att få bygga en vind-
kraftspark med fler än sex 
vindkraftsverk eller fler än 
två vindkraftsverk med to-
talhöjd över 150 meter krävs 
tillstånd enligt miljöbalken. 
Allt är noga reglerat och 
innan ett verk reser sig har 
noggranna miljökonsekvens-
beskrivningar gjorts, infor-
merade Johanna Ottosson, 
kommunikatör för Aletrion 
Vind AB.

Svagt förtroende
Förtroendet för vindkrafts-
projektet i allmänhet och 
Triventus i synnerhet är 
svagt. Informationsmötet 
anser många var framtving-
at och inget projektledning-
en egentligen önskade. Flera 
engagerade vittnade om tvek-
samheter. På frågan om när-
boende till andra vindkraft-
verk har klagat eller känt 
obehag av etableringen gick 
bilden kraftigt isär. Triventus 
känner inte till något sådant 
fall och Alefjälls naturskydds-

förening kunde redovisa flera 
sådana exempel. Att huspri-
serna kommer att påverkas 
negativt känner projektled-
ningen inte heller till, men i 
Ale har mäklare uppgivit att 
en reducering med 30% är 
mycket troligt.

– Jag har mejlat att ni gärna 
får ge mig exempel på perso-
ner i områden där ni har eta-
blerat vindkraft utan att det 
har påverkat de boende. Jag 
väntar fortfarande att ni ska 
svara, men ni har väl inte 
hittat något sådant exempel?

Ljudnivån
Sylvassa repliker haglade och 
särskilt tufft blev det när ljud-
frågan togs upp. Ljudnivåns 
riktvärde för vindkraftverk 
är 40 db. I Ale har kommu-
nen sagt 35 db. Det betyder 
att närmare än 1100 meter 
kommer inga hus att kunna 
ligga och det är ett bekym-
mer.

– Ja, ligger husen närmare 
blir det svårt. Det går i och 
för sig att ställa ner verken 
och det finns ju en mängd 
andra faktorer som också på-
verkar. Turbulens, luftfuktig-
het, vindhastighet, tempera-
tur och vindriktning styr hur 
ljudet breder ut sig. Det får 
göras noggranna mätningar, 
sa Elis Johansson, friståen-
de ljudkonsult som dock er-
kände att han fick betalt av 
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VINDKRAFT I ALE
I Ale kommuns vindbruksplan finns 
tre utbyggnadsområden föreslagna. 
Område C: Sannum, D: Björbäck och 
E: Storekärr. Antalet verk beräknades 
till cirka 14 i ett första skede, men är 
nu nere i tio. I område C och D har 

projektledningen redan meddelat att 
verken kommer att ställas ner för 
att begränsa ljudnivån. 40 dB är rikt-
värdet för ljudnivån vid närliggande 
bostäder enligt Naturvårdsverket. 
Ale kommun har satt 35 dB som krav.

Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se

ADRESS BJÖRBÄCK EKEKULLEN 150 BOAREA CA 139 M² /

4 ROK TOMTYTA 2412 M² PRIS 2 375 000 KR/BUD VISAS

ON 6/6 12.00-13.00 ELLER RING FÖR TIDSBOKNING

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

VILLA - RYD - VACKERT LÄGE 
Ett smultronställe för dig som söker en annorlunda villa med

skönt/ostört naturläge. Huset erbjuder en spännande

planlösning och i vardagsrummet finns en stor mysig

braskamin. Vacker utsikt över ängsmark garanteras. Utöver

detta finns också ett välskött stall med 2 boxar samt garage.

VISAS IDAGVISAS IDAG

ADRESS RYD ÄNGENS GÅRD 355 BOAREA CA 147+45 M² /

5 ROK TOMTYTA 22 576 M² PRIS 2 950 000 KR/BUD VISAS

KONTAKTA MÄKLAREN FÖR VISNING  MÄKLARE PETER

ERIKSSON/FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

HÄSTSTÄLLE - RYD
Äntligen ett hästställe i Ryd! Mark om drygt 2,2 hektar med

ängar och paddock precis intill huset. Förutom boningshuset

finns här bl.a. ett ordentligt stall med hela 9 boxar samt en

foderbox och två sadelkammare. Måste ses!

ADRESS SKRÄDDARGRÄND 16 BOAREA CA 110 M² / 4

ROK TOMTYTA 204 M² PRIS 1 695 000 KR/BUD VISAS TO

7/6 17.00-18.00 RING /MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE

FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33 

KEDJEHUS - BOHUS - CENTRALT 
Välplanerat kedjehus i lugnt och skönt område med uteplats

i västerläge! Närhet till buss och kommande tågstation.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011 hamnar både 
Länsförsäkringars fastighetsförmedling och bolån i topp vad gäller kundnöjdhet.

Länsförsäkringar 78,6
Handelsbanken 75,3
SBAB Bank 69,8
SEB  69,4 

Bolånetoppen!Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling 76,6
Mäklarhuset 75,7
ERA 75,5
Skandiamäklarna  72,3

Mäklartoppen!

�

Triventus för att medverka, 
vilket i sig inte var så konstigt. 
Däremot ifrågasätts allt i en 
så här känslig process.

Tre grupperingar
Bland markägarna finns tre 
grupperingar, en som är emot 
med hänsyn till boendemil-
jön, en som är för med åsikten 
att förnyelsebar energi är vik-
tigt och en ekonomisk möj-
lighet samt en tredje grupp 
med de som ännu inte har 

bestämt sig.
En markägare som har be-

stämt sig är Göran Grolan-
der.

– Jag tycker kommunen 
kan göra det lätt för sig. Skicka 
ut en rak fråga till samtliga 
markägare, för eller emot. 
Majoriteten är emot och då 
ska demokratin få råda.
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