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Adina Hälsan vårdcentral och BVC i Nol Tel: 031-383 04 20
www.adinahalsan.se, Vardagar 8-17, Drop in 8-16

Välkommen till Adina Hälsans 
vårdcentral & BVC i Nol
Vi ser med glädje att vår vårdcentral växer. 

Vi utökar därför vår personalstyrka med fler kompetenta 
läkare och vårt BVC har utökat i stora fina lokaler. 

Välkommen att lista Dig och Din familj hos oss

Vi kan erbjuda:

och intyg för privatperson och företag

INFLUENSATIDER

Du Bör vaccinera dig om du:

- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom

- Nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller 

medicinering

- Kronisk lever- eller njursvikt

- Extrem fetma

- Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

- Är gravid och inte fick pandemivaccin 2009/2010

Om du tillhör någon av grupperna ovan 
betalar du 100 kronor. 

För övriga kostar det 170 kronor.

Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen.

Drop in mottagning hela dagen mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning – vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

USPASTORP. Vind-
kraftsprojektet i 
Alefjäll ligger på is, 
men den lokala natur-
skyddsföreningen har 
mer på agendan.

Naturstigar, upprust-
ning av naturreservatet 
Anfastebo och att få 
tre huvudområden helt 
avförda från Ales vind-
bruksplan står på tur.

– Processen har varit 
ett bevis på att demo-
kratin fungerar och 
att medborgarna kan 
påverka, säger Bruno 
Nordenborg, ordförande 
i Alefjälls Naturskydds-
förening.

För lite mer än två år sedan 
fick boende i område Alefjäll 
läsa den första remissen av 
Vindbruksplanen. Reaktio-
nerna lät inte vänta på sig. De 
som kände sig mest berörda i 
de tre huvudområdena som 
pekades ut som lämpliga för 
vindkraftsetablering grup-
perade sig nästan omgående. 
Bruno Nordenborg i Hålan 
insåg snabbt faran och när 
kommunfullmäktige skulle 
anta planen i januari 2011 
höll han ett längre anförande 
i talarstolen.

– Allmänhetens frågestund 
på fullmäktige är väl bra, men 
att bara få ställa frågor som rör 
den aktuella dagordningen är 
huvudlöst. De frågor som ska 
upp på mötet har ledamöterna 

redan bildat sig en uppfattning 
om och de går inte att påverka. 
Jag hade tidigare lämnat in 
ett medborgarförslag om att 
område C skulle utgå ur vind-
bruksplanen, men detta vann 
inget gehör och viftades bort 
på samma möte som planen 
antogs, säger Bruno som bara 
fick bifall för sina åsikter av 
Aledemokraterna och Sveri-
gedemokraterna som båda var 
emot vindbruksplanen.

Provocerande frågor
Under året som gick pågick 
ett gediget lobbyarbete. 
Tjänstemän och politiker i 
ledande ställning bearbetades 
frekvent. Till sist insåg vind-
kraftens motståndare att det 
krävdes opinion för att stoppa 
planerna. Att det fanns markä-
gare och entreprenörer som 
var intresserade av att förverk-
liga delar av vindbruksplanen 
stod nu helt klart. 1 februari 
2012 bildades Alefjälls natur-
skyddsförening med syfte att 
förhindra etableringar som 
negativt påverkar livsmil-
jöer för människor och djur i 
närområdet. I mars träffades 
parterna för första gången. 
Alefjälls Naturskyddsförening 
ställde provocerande frågor 
till företrädare för Triventus 
Vind i Ale AB.

– Målet var att få dem att 
verkligen inse att deras idéer 
inte var välkomna här. Jag tror 
de blev lite tagna på sängen av 
att vi var väldigt insatta och 

hade god sakkunskap, minns 
Roy Jansson, kassör i fören-
ingen.

Under våren genomfördes 
dialogsamtal med Allianspar-
tierna, Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Sverigedemokraterna. 

– Vi fick slipa våra argu-
ment och partierna var först 
väldigt kritiska till oss, men 
vår goda samtalston och sak-
kunskap gjorde att vi plötsligt 
kände lite medhåll. Vi för-
står att fritidspolitiker inte 
kan sätta sig in i varje fråga 
och därför upplevde vi att de 
nästan var tacksamma över 
vårt engagemang. De hade till 
exempel ingen aning om att 
en markägare kunde tjäna 150 
000 kronor per kraftverk bara 
genom att upplåta marken, 
berättar Bruno och Roy.

Dialogmötena ägde rum 
innan Triventus i slutet av 
maj i år bjöd in till ett allmänt 
informationsmöte i Alafors 
Medborgarhus.

– Det blev ett bra möte, där 
jag tror att nästan alla kände 
hur våra argument vägde över. 
Triventus hade svårt för att 
svara på frågor om hur mycket 
hus- och markpriserna skulle 
sjunka med tio vindkraftverk 
i omedelbar närhet, buller-
frågan fanns det också mycket 
oklarheter runt, anser Bruno.

Politiskt började allt fler att 
ifrågasätta vindkraftsetable-
ringen och i augusti lämnade 
Alefjälls Naturskyddsförening 

in ett medborgarförslag om 
att ta bort de tre områdena i 
Alefjäll från vindbruksplanen. 
I förra veckan deklarerade 
Alliansen och Aledemokra-
terna att de nu betonar kraven 
och är beredda att använda sitt 
veto mot vindkraftsetablering 
i Alefjäll. Samtidigt medde-
lade Triventus att nu även Ale-
trionprojektet drabbas av en 
inbromsning till följd av låga 
elpriser och svag konjunktur.

Alefjälls Naturskyddsför-
ening såg händelserna som en 
naturlig följd av kraftiga pro-
tester och hårt motstånd från 
flera håll.

– Det är helt klart en viktig 
delseger, men vi tänker inte 
fira förrän vindbruksplanen är 
helt åsidosatt. Idag påverkar 

den oss fortfarande negativt 
i området, då bygglov inte 
beviljas med hänsyn till planen. 
Vår kamp måste fortsätta. Den 
hämmar utvecklingen negativt 
på landsbygden, förklarar Roy.

Lärorik process
Naturskydds fören ingen 
värnar miljön och har egent-
ligen inget emot vindkraft, 
men den ska enligt dem 
byggas där den inte påverkar 
djur- och naturlivet. När pla-
nerna på tio vindkraftverk för 
tillfället läggs på is kan Bruno 
Nordenborg och Roy Jansson 
summera de senaste två årens 
kamp på ett positivt sätt.

– Vi har lärt oss otroligt 
mycket, inte bara om vind-
kraft, utan också om hur en 

kommun och den demokra-
tiska processen fungerar. Mest 
av allt skulle vi vilja hylla det 
fria ordet. Att vi på olika sätt 
hade möjlighet att göra vår 
röst hörd. När vi väl fick orga-
niserat oss i en förening blev 
det också lättare att få resultat. 
Nu ska vi försöka få tid till att 
skapa naturstigar i området 
och rusta upp naturreservatet 
Anfastebo med parkerings-
plats och informationstavlor 
med mera.

Sålunda återstår ett antal 
utmaningar för Alefjälls 
Naturskyddsförening. Ener-
gin verkar de ha i överflöd.

– Nu fortsätter kampen mot vindkraften
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Roy Jansson och Bruno Nordenborg, kassör respektive ordförande i Alefjälls Naturskydds-
förening hoppas nu kunna ägna tid åt roligare saker än vindkraftverk. De vill bland annat 
anlägga en naturstig från Hultasjöns badplats och söderut runt sjön.
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