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Det är dags att vi tar 
en öppen debatt i 
vindkraftsfrågan.

Alefjälls naturskyddsför-
ening efterlyser en debatt 
där inte vindkraftsbolaget 
Triventus eller AB Vind i Ale 
håller i taktpinnen. En debatt 
där alla engagerade ges 
samma utrymme och respekt.

En debatt där politiker 
och allmänhet kan göra sin 
stämma hörd på lika villkor.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund har utlovat ett 
sådant möte. 

Det bör komma till stånd 
före höstens ”samrådsmöte” 
i vindkraftsfrågan.

Alefjälls naturskyddsförening
Bruno Nordenborg Ordförande

Roy Jansson Kassör

Öppen debatt i 
vindkraftsfrågan

Undertecknade revi-
sorer i Garnvindans 
vägförening finner 

det nödvändigt att komma 
med några synpunkter och 
funderingar.

Vi har varit revisorer i för-
eningen under 36 respektive 
30 år. Det har aldrig före-
kommit oegentligheter av 
något slag, oavsett vem som 
suttit i styrelsen. Styrelsen 
som verkat fram till årsmötet 
har bra kompetens, i vissa 
fall till och med mycket hög 
kompetens vad avser gatu-o 
vägunderhåll. Föreningen är 
välskött och har en del kapital 
på banken. Medlemmar/fast-
ighetsägare har anledning att 
vara mycket nöjda. Visst har 
det under åren förekommit 
mindre påpekande och för-
slag till ändringar av rutiner 
och annat från vår sida, men 
det får väl ändå anses vara 
naturligt under så lång tid.

Under snart två års tid 
har en enskild medlem/
fastighetsägare av okänd 
anledning startat en personlig 

vendetta mot styrelsen och 
revisorerna. Det hela har 
kulminerat under senaste 
verksamhetsåret. Massiva 
beskyllningar om oegentlig-
heter, rena lögner och förtal 
har förekommit. Styrelsen 
har kallats “dumma, fräcka, 
snikna, okunniga, slöa, själv-
iska med mera.“ I brev till 
Ale kommun (!) “klarar inte 
av sina skyldigheter”, “vill 
slippa ha amatörer att sköta 
såväl det tekniska som eko-
nomiska”. Det finns mycket 
mer, men vi låter det stanna 
med dessa exempel. Detta 
har fått till följd att kassören 
har avgått trots att han har ett 
år kvar av mandatperioden. 
Sekreteraren väljer att lämna 
styrelsen i samband med att 
hans mandatperiod går ut. 
En av revisorerna avgår likaså 
och den andre ställer inte upp 
på omval.

Man funderar naturligtvis 
hur det kan bli så här. Vad är 

det som driver denna person 
vidare. Trots att han flera 
gånger fått svar på sina frågor 
både från styrelsen och till 
viss del från revisorerna så 
fortsätter det. Varför ? Vad är 
syftet ?

Vid ordinarie årsmöte 
2012 föreslår en splittrad val-
beredning personen ifråga för 
en ordinarie plats i styrelsen 
! Inte konstigt att resterande 
(2) i styrelsen då lämnar sina 
platser.

Vi har båda valt att stå på 
styrelsen sida. Vi står inte till 
förfogande nu eller i fram-
tiden för revisorsuppdrag i 
föreningen. Vårt oberoende 
i förhållande till styrelsen 
skulle därvid kunna komma 
att ifrågasättas.

Vivi Kollén
Lars Grundberg

Vad har egentligen hänt i vägföreningen i Skepplanda?

Nu är den på plats – hjärtstartaren som kan rädda liv. Ale 
Lions har bidragit med pengar till två defibrillatorer. Den 
första sattes upp på Ica Supermarket i Älvängen tidigare 
i vår och nu är den andra på plats inne i Ica Kvantum, Nö-
dinge. Ica-handlare Marianne Sjöö välkomnade Lions re-
presentanter och passade samtidigt på att tacka för ett 
gott samarbete.              Foto: Jonas Andersson

Hjärtstartare på plats i Nödinge

ALAFORS. Alliansen 
och Aledemokraterna 
fick igenom sin budget i 
kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna 
valde denna gång som 
vågmästare att stötta 
det borgerliga försla-
get.

– Förra gången rös-
tade vi med de röd-
gröna för att rädda 
ishallen. Nu tycker vi 
att det är mer i Alli-
ansens budget som 
vi sympatiserar med 
och då röstar vi på det 
förslaget, motiverade 
Rune Karlsson (SD) 
beslutet.

Det är inte utan drama-
tik som Ale kommunfull-
mäktige diskuterar budget- 
och verksamhetsplan. Alli-

ansen och Aledemokraterna 
har med sina 24 mandat inte 
egen majoritet, utan är bero-
ende av stöd från ytterligare 
något håll. När budgeten för 
innevarande år skulle klubbas 
valde Sverigedemokraterna 
att ställa sig på de rödgrönas 
sida, vilket gav majoritet för 
oppositionens förslag. Det 
fanns därför en viss osäkerhet 
även kring årets beslut. De-
batten hade dock ett tydligt 
fokus på Alliansens beslut att 
fördela samtliga pengar och 
ange ett noll-resultat.

– Det är ett bevis på ett 
icke ekonomiskt ansvars-
tagande. Vi har inga stora 
marginaler i vår budget, men 
ett resultat om 10 Mkr visar 
att vi är seriösa och medvet-
na om att oförutsedda saker 
kan ske. Jag är stolt över vår 
skuggbudget som innehåller 

realistiska satsningar i skolan, 
500 sommarjobb till ungdo-
mar, ett aktivt klimatarbete 
och en satsning på närings-
livet, sa kommunalråd Paula 
Örn (S).

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
hade inga problem att moti-
vera Alliansens budgetförslag 
för 2013-2015.

– Om vi inte vågar nu 
kommer vi aldrig att våga 
satsa. För 135 år sedan invig-
des järnvägen mellan Troll-
hättan och Göteborg. Det 
var en stor händelse som har 
påverkat hela Götaälvdalen. I 
december ska vi på nytt inviga 
en stor infrastrukturutbygg-
nad som kommer att innebära 
mycket för framtiden. Ale ges 
möjlighet att expandera, men 
det krävs att vi vågar. Det är 
därför inte anmärkningsvärt 
att vi ett år som detta väljer 
att lägga ett nollresultat. Vi 
behöver satsa för att sätta Ale 
på kartan och våra verksam-
heter inom skola och omsorg 
behöver pengarna. Att lägga 
ett resultat om 10 Mkr är 
med hänsyn till de 2 miljar-
der som kommunen hanterar 
inte särskilt uppseendeväck-

ande. Det är i sammanhanget 
mycket små pengar, menade 
Berglund som också betona-
de ökad personaltäthet i för-
skolan och nya IT-pedago-
ger till grundskolan i sitt an-
förande.

Överens var kommunfull-
mäktige först när Tyrone 
Hansson (S) tog till orda.

– Vi har missat en viktig 
sak. Ska vi ha en fungerande 
skola, vård och omsorg krävs 
det ett positivt företagande. 
Undersökning på undersök-
ning, rapport efter rapport, 
avslöjar att näringslivsklima-
tet är under all kritik i Ale. 
Det måste vi ändra på och 
därför har vi föreslagit 500 
000 kronor i en ny resurs till 
näringslivsarbetet. Vi föreslår 
en företagslots som agerar 
dörröppnare i kommunen 
och banar väg inåt. Ska vi ha 
världens bästa skola måste 
vi också ha något att erbju-
da dem den dagen de lämnar 
skolan. Det måste finnas ett 
näringsliv som behöver dem, 
underströk Hansson som fick 
omedelbart gehör.

– Nu kantrar debatten, 
Tyrone. Jag håller nämligen 
med dig. Det som du pratar 

om har redan 
varit uppe i nä-
ringslivsrådet 
och de är inne på 
samma sak. Det 
är en intressant 
arbetsmetod, 
men vi har inte 
varit lika tydliga 
med pengarna, 
kommenterade 
Mikael Berg-
lund.

Efter nära 
tre timmars 
debatt var det 
dags att gå till 
beslut. Sveri-
gedemokra-
terna vänta-
de till ganska 
sent innan 
deras avgö-
rande ställ-
ningstagan-
de offentliggjordes.

– Vi kommer att ställa oss 
bakom Alliansens budget-
förslag som ger mer pengar 
till skolan, sa Rune Karlsson 
(SD).

Alliansen har ställt sig posi-
tiv till att ge Sverigedemokra-
terna en insynsplats i Kom-
munstyrelsen. Den frågan ska 

behandlas i kommunfullmäk-
tige i augusti. Den rödgröna 
oppositionen hävdar att det 
kan ha avgjort varför partiet 
nu valde att rösta på Allian-
sens och Aledemokraternas 
budgetförslag.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BUDGET 2013
Ale kommunfullmäktige antog förra måndagen Alliansens och Aledemo-
kraternas budgetförslag för 2013.
   2013 Skillnad mot 2012
Utbildningsnämnden  642 Mkr +26,0 Mkr
Kultur- och fritidsnämnden 69 Mkr 0
Omsorgsnämnden  440 Mkr +10 Mkr
Samhällsbyggnadsnämnden 38 Mkr + 1 Mkr
Kommunstyrelsen*  163 Mkr + 18 Mkr
Överförmyndarnämnden  1,9 Mkr 0
Räddningstjänsten  21 Mkr 2 Mkr

Siffrorna är minimalt avrundade.
*I Kommunstyrelsens ram ligger medel för löneökningar som kommer att för-
delas till nämnderna när löneavtalen är klara.

Alliansens och Aledemokraternas budget-
förslag för 2013 antogs i kommunfullmäk-
tige.
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Gäller t o m 7 juli 2012, med reservation för slutförsäljning.

SOMMAR

REA 
50%
PÅ UTEGÅRDEN

Gäller på ordinarie priser. Ej rea på jordprodukter.

ÖPPET I SOMMAR:
MÅN-FRE 9.30-18.00 LÖRDAG 9.30-15.00

SÖNDAG STÄNGT

Alliansens budget antagen


