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Områdes-

visning

Söndag 2 sept

12.00–14.00

Nu erbjuder vi 20 bostadsrättslägenheter med genomgående hög standard och ett fantastiskt läge 

vid Backa Säteri i direkt anslutning till Nödinge Golfbana. Naturnära men ändå med all service och 

snabba kommunikationer till Göteborg.

Lägenheterna är på 74 kvm med 2 alt 3 rum på markplan med uteplats eller en trappa upp med 

balkong. Det fi nns också vindsvåningar på 63 kvm med öppen planlösning, högt i tak och loft.

Priser mellan 995.000 – 1.555.000 kr och månadsavgift från 3.800 kr.

Vägbeskrivning: Kör av infart mot Ale Torg och följ golfskyltar till Backa Säteri.

NYA BOSTÄDER FR. 995.000 KR I NÖDINGE

För mer information kontakta 

Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

0703-44 40 74

ALAFORS. Protesterna 
mot en eventuell vind-
kraftsutbyggnad i Ale-
fjäll fortsatte i veckan.

Kommunfullmäktiges 
presidie och Ales båda 
kommunalråd mötte 
delar av motståndsrö-
relsen innan månda-
gens sammanträde.

Alefjälls Natur-
skyddsförening över-
lämnade då 683 namn-
underskrifter som mot-
sätter sig idéerna.

Målsättningen från Alefjälls 
Naturskyddsförening var att 
få en kortare skrivelse upp-
läst för fullmäktiges ledamö-
ter innan måndagens sam-
manträde.

– Det tillåter tyvärr inte re-
gelverket, men vi noterar det 
som ett medborgarförslag och 
era papper kommer att bifo-
gas handlingarna i ärendet om 
vindkraft i Alefjäll, sa ordfö-
rande Klas Nordh (FP).

Det var ett väntat besked 
och inga sura miner från för-
eningen, tvärtom.

– Vi har en bra dialog med 
Ale kommuns politiker, den 
är snudd på lättsam, berätta-
de föreningens ordförande, 
Bruno Nordenborg och till-
lade:

– Jag upplever att båda sidor 
lyssnar på oss. De har respekt 
för vår kunskap och vet att vi 
inte bara svamlar. Vi har fog 
för det vi säger.

Alefjälls Naturskyddsför-
ening bildades i februari i år 
och i april började medlem-
marna att samla in namnun-
derskrifter i området. I mån-
dags lämnades 683 enskilda 
namn in, 86% av dem boende 
i Ale och de allra flesta i det 
som kallas Alefjäll.

– Vi vill också göra politi-
kerna uppmärksamma på att 
det i princip när som helst 
kan komma en ansökan om 
vindkraftsbyggnation. Frågan 
ställs till Länsstyrelsen som 
sedan ger kommunen tre till 
fyra veckor på sig att kommen-
tera ärendet. Något bygglov 
krävs inte om vindkraftverket 
är högre än 150 meter. Det är 
absurt. Vi vill att Ale kommun 
utnyttjar sitt veto och om inte 
tar bort hela vindbruksplanen 
åtminstone slår fast att vind-
kraftverk högre än 150 meter 
samt med en ljudnivå högre än 
35 db inte är tillåtet, förtydli-
gade Bruno Nordenborg.

En tuffare kravspecifika-
tion för de som vill satsa på 
vindkraftverk är enligt fören-
ingen ett lättare sätt att kunna 
gå vidare.

– Med lägre vindkraftverk 
blir det långt ifrån lika kom-
mersiellt gångbart. Att bygga 
längs E6 och påstå att dessa 
inte stör bebyggelsen är en 
annan sak. Där dämpas allt av 
ljudnivån från trafiken, i en 
skog som för övrigt är tämli-
gen tyst blir vindkraftverkens 
etablering förödande, avsluta-

de Roy Jansson, kassör i Ale-
fjälls Naturskyddsförening.

I samband med överläm-
nandet av namnlistorna fram-
förde föreningen två krav:
• Att Ale Kommun använder 
sin vetorätt och stoppar Ale-
trion Vinds planerade vind-

kraftsetablering på Alefjäll.
• Att Ale Kommun stryker 
område C, D och E i vind-
bruksplanen.

Fortsatta protester mot vindkraft i Ale

ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING
Bildad: 1 februari 2012
Antal medlemmar: 509 medlemmar
Ordförande: Bruno Nordenborg
Målsättning: ”Alefjälls Naturskydds-
förening skall verka för att ta till-
vara natur- och livsmiljöintressen 
av skilda slag på Alefjäll. Föreningen 
skall aktivt arbeta för att förhindra 
etableringar som negativt påverkar 

livsmiljöer för människor och djur 
samt landskapets särart och vårt 
svenska kulturarv. Föreningen skall 
sträva efter att genom en bred för-
ankring bland medlemmarna vara en 
trovärdig remissinstans för myndig-
heter i aktuella frågor som rör Ale-
fjälls natur och livsmiljö.”TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alefjälls Naturskyddsförenings ordförande Bruno Norden-
borg överlämnade 683 namnunderskrifter till Ales politiska 
ledning, här representerad av Klas Nordh (FP), Mikael Berg-
lund (M), Paula Örn (S) och Inga-Lill Andersson (S).


