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Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdag 27 november sammanträder  regionfullmäktige i 
Vänersborg. Regionfullmäktige fattar beslut om  hälso- och 
sjukvårdens inriktning, kulturlivets utveckling, kommuni-
kationer, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt 
och utveckling i Västra  Götaland. Under dagen avtackas 
 ledamöter som  lämnat regionfullmäktige under 2011– 2012 
och  Västra Götalandsregionens jämställdhetspris delas ut. 

Tid:   Tisdag 27 november kl. 10.00  
Avtackning av avgående ledamöter kl. 11.30  
Utdelning av regionens jämställdhetspris kl. 13.00

Plats:  Sessionssalen, kommunhuset i  Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf  
eller beställas hos regionkansliet på Residenset i Vänersborg på 
telefon 010-44 101 42. 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är 
mycket välkommen som åhörare. 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information  
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträdet via 
www.vgregion.se/webb-tv 
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Barn- och fritidsprogrammet

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet (musik)

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogrammen

Öppet Hus

Våra program

22 november 18-21
9 december 10-14
12 januari 10-14

Vindkraft? Ja, tack!
Alefjälls Naturskydds-

förening vill hindra 
vindkraftsetablering i 

Alefjäll eftersom de säger sig 
värna miljön och djurlivet. 
Det lyser dock igenom att 
man egentligen fruktar sänkt 
värde på villan, eventuellt 
buller från vindkraftverken 
och kanske störd utsikt.

Kärnkraften står idag för 
knappt hälften av elproduk-
tionen i Sverige. Den svenska 
kärnkraftsparken är gammal 
och måste så småningom 
ersättas. Jag antar att perso-
nerna bakom föreningen och 
de drygt 500 medlemmarna 
förväntar sig el i sina väggut-
tag. Men var ska den komma 
från i framtiden? Importerad 
kolkraft? Fördämma natio-

nalälvarna med ny vatten-
kraft? Ny kärnkraft?

Den som värnar om 
miljön och vill bygga ny 
kärnkraft kan resa till exem-
pelvis Kanada och höra 
lokalbefolkningen berätta 
vad som hänt med miljön och 
djurlivet sedan urangruvorna 
öppnade. Uran som driver 
svenska kärnkraftverk. 

Här kommer vindkraften 
in. Den är ekonomisk, går 
snabbt att bygga och åter-
ställa, består av robust säker 
teknik och har ett litet ekolo-
giskt fotavtryck. Vindkraften 
spelar en viktig roll i det 
framtida svenska energisys-
temet.

Självklart ska vindkraften 
byggas så att eventuell stör-

ning för närboende, djurliv 
och naturvärden blir minimal 
och acceptabel. Rutinerna 
kring detta är inte hundra-
procentiga och det är bra 
att föreningar som Alefjälls 
Naturskyddsförening hjälper 
till att förbättra processen.

Men Alefjälls Natur-
skyddsförening nöjer sig inte 
med att vindkraften byggs på 
ett bra sätt. De vill ha bort 
planerna helt och hållet.

Enligt Alefjälls Natur-
skyddsförening egna utsago 
är de dock inte emot vind-
kraft. De vill bara inte veta 
av den. Det finns ett begrepp 
för den typen av ställningsta-
gande, NIMBY. Not In My 
Back Yard.

För att sätta frågan i 

perspektiv kan man fundera 
på hur Sverige hade fung-
erat utan våra motorvägar. 
De hade inte existerat om 
NIMBY-personer utmed 
vägsträckningen fått sin vilja 
igenom. Men jag tror att de 
flesta är glada över nyttan 
som motorvägarna ger. Även 
om de varken är snygga eller 
tysta.

Allt har ett pris, även elen i 
vägguttaget som man kanske 
tar för given. Och då blir det 
såklart jobbigt om man plöts-
ligt ska vara med och betala. 
Speciellt om man invaggats 
i tron att någon annan alltid 
ska stå för kalaset.

Bo Westerlund
Nödinge

NOL. Onsdagskvällens 
trygghetsvandring i 
Nol lockade ett 30-tal 
personer.

Efter den inledande 
informationsstunden 
med kaffe och smörgås 
gav sig deltagarna ut i 
novembermörkret.

– En mycket lyckad 
kväll! Det kom fram 
konkreta förslag på 
åtgärder och klimatet 
för diskussionerna var 
riktigt gott, förklarar 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug.

Förutom Lotti Klug deltog 
också Sebastian Svedgren, 
kol lekt ivtraf ik ingenjör, 

Malin Lind, översiktspla-
nerare, Anders Alfredsson, 
parkchef, Birgitta Fredén, 
folkhälsoplanerare, Björn 
Ekman, polis, samt Elisa-
beth Persson och Daniel 
Juhlin från Ale Fritids 
uppsökande verksamhet i 
arrangörsgruppen för trygg-
hetsvandringen i Nol. De 
fanns med för att svara på 
ortsbornas frågor inom res-
pektive ansvarsområde.

Samlingen ägde rum i Fol-
kets Hus där Lotti Klug tog 
tillfället i akt att redogöra för 
trygghetsvandringens struk-
tur och upplägg.

– Detta är en metod för 
att skapa en bättre närmiljö. 
Boende och verksamma i 

Engagerade nolbor trygghetsvandrade

Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug.

området bjuds in till vand-
ringen. Syftet är att finna 
platser som upplevs som 
trygga respektive mindre 
trygga. På nästa ortsutveck-
lingsmöte återkommer vi till 
er och rapporterar vad som 
har hänt.

Iförda reflexvästar gav sig 
deltagarna ut på en runda i 
centrala Nol, bort mot den 
nya pendeltågsstationen, 
ner till Gallåsvägen, förbi 
idrottsplatsen och tillbaka till 
Folkets Hus.

– Efteråt samlades vi och 
pratade igenom allt vi upp-

levt. Det blev väldigt bra 
diskussioner. Under vand-
ringen upptäcktes bland 
annat betonggrisar som inte 
är målade och som saknar 
reflexer. Det var dålig och till 
och med trasig belysning på 
flera ställen, berättar Lotti 
Klug.

Strax före klockan nio 
hade alla fått säga sitt och det 
var dags att gå hem. Kom-
munens tjänstemän kommer 
nu att upprätta en åtgärds-
lista på de önskemål om för-
bättringar som framkommit.

JONAS ANDERSSON

En brand inträffade i en fabrikslokal på Carl-
marks industriområde i Älvängen vid fyra-tiden på 
torsdagseftermiddagen. Räddningstjänsten tillkallades 
sedan en person sett lågor och rökutveckling inne i bygg-
naden. Elden släcktes snabbt. Det brann i kartonger och 
motorblock när brandmännen anlände till platsen.
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Brand i fabrikslokal


