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Helge ställer några 
frågor genom 
Alekuriren som lika 

gärna hade kunnat riktas 
direkt till ANFs styrelse eller 
besvarats genom att läsa på 
Alefjälls Naturskyddsfören-
ings hemsida.

Helge är nog, som läsare 
av Alekuriren, ganska ensam 
om att sammanblanda ”SNF” 
och ANF med tanke på alla 
insändare och artiklar som 
beskrivit föreningens verk-
samhet.

Helge frågar: ”Får en 
bofink se ut hur som helst?”  

Svar: Ett rakt svar på 
frågan är att en Bofink får 
se ut hur som helst! Bakom 
rubriken och i texten finns 
en underton av att Alefjälls 
Naturskyddsförening skulle 
ha använt sig av falsk varu-
deklaration. Avsikten med 
denna eventuella insinuation 
har kanske till syfte att skada 
föreningens rykte. 

Helge frågar: ”Blev de 
som tillfrågades om att skriva 
på uppropet mot vindkraft på 
Alefjäll tydligt informerade 
om att Alefjälls Naturskydds-
förening inte har något sam-
band med Naturskyddsfören-
ingen eller Naturskyddsför-
eningen i Ale?”

Svar: Det kan knappast 
ha undgått någon vilken 
förening som stod bakom 
uppropet. Uppropet gällde 

en sakfråga och det framgick 
tydligt vad frågan gällde. 

Förhoppningsvis utgör 
sakfrågan en viktigare 
beslutsgrund än vilken fören-
ing som har formulerat den. 

Helge frågar: ”Vad än 
svaret på den frågan är, så 
kvarstår nästa: varför har 
denna information inte gjorts 
tydlig i inläggen i Alekuri-
ren?”

Svar: Helge och alla andra 
läsare av Alekuriren har i 
detalj kunnat följa vår fören-
ings bildande, aktioner och 
insändare.

Jag är i likhet med Helge 
också medlem i ”SNF” men 
det framgick i ett tidigt skede 
att ”SNF” bedömde Alefjäll 
som ett lämpligt område för 
att utvinna vindkraft i Ale. 
Alla delade inte ”SNFs” 
åsikt. Det var en anledning 
till att Alefjälls Naturskydds-
förening bildades. Med tiden 
har sakförhållanden om Ale-
fjäll framförts som gjort att 
många omvärderat sitt tidi-
gare ställningstagande vilket 
ANF naturligtvis välkomnar.

Visst kan det ske miss-
förstånd och sammanbland-
ningar när det gäller namn, 
men ingen kan ta patent på 
att vara ”naturskyddare”.

ANF har haft en dialog 
om namnfrågan med ”SNF” 
centralt och de har inte mot-
satt sig att vi som en natur-

skyddsförening i mängden 
av naturskyddsföreningar 
använder Alefjälls natur-
skyddsförening som fören-
ingsnamn.

För att ingen skall tro att 
ANF är en ”Ulv i fårakläder” 
så vill vi notera att ANF 
inte bara motsätter sig en 
vindkraftsindustri på Ale-
fjäll av miljöskäl. ANF har 
sökt bidrag för att rusta upp 
Anfastebo, ett ”bortglömt” 
Naturreservat. ANF har 
lämnat in synpunkter om 
hur förlängd täktverksamhet 
vid grusgroparna i Kollanda 
skulle kunna bli ett plus 
för natur och kommun. En 
föreläsning och visning av 
naturbilder på Alegymna-
siet har också arrangerats i 
föreningens namn. ANF har 
bara varit verksam under 10 
månader och har redan 538 
medlemmar. 

Det är för tidigt att som 
Helge påstå att det inte blir 
någon vindkraft på Alefjäll. 
Tidigast våren 2013 tar full-
mäktige beslut i vindkrafts-
frågan. 

Får ANF fortsatt stöd från 
medlemmar och allmänhet 
så skall ANF bestå och verka 
som en naturskyddsförening 
för Alefjäll.

Bruno Nordenborg
Medlem i Alefjälls Naturskydds-

förening & medlem i
Naturskyddsföreningen i Ale (SNF)

En Bofi nk får se ut hur som helst!
Svar på Helge Malmgrens insändare i Alekuriren vecka 49:

Har inte vindbrukrafts-
debatten i Ale ham-
nat snett? Det som 

diskuteras är buller, avstånd, 
skuggor, värdet på marken 
och om naturskyddsförening-
en är en naturskyddsförening. 
Ingen verkar vilja diskutera 
varför vindbruk. Kan det bero 
på den i Ale strypta frågan om 
klimat och miljö? 
Vindbruk är inte något själv-
ändamål. Den stora frågan är 
hur vi i Ale ska klimatkom-
pensera oss så att vi når en 
balans. Det vill säga hur ska 
vi planera vårt samhälle så 
att vi producerar lika mycket 
energi som vi förbrukar. Pro-
ducerar vi mindre måste vi 
också förbruka mindre, något 
förenklat. 

I de undersökningar 
som görs om vad som oroar 
människor så kommer varken 
arbetslöshet eller migrations-
frågor på första plats. Det är 
miljöfrågorna som gör det 

och hotet om de klimatför-
ändringar som leder till sti-
gande vattennivåer. 

Om det är något som oroar 
oss har vi olika strategier att 
hantera oron. Ett sätt är att 
stoppa huvudet i sanden och 
låtsas som om inget händer. 
Det är ett val. 

Ett annat sätt är att agera. 
Här är några saker som Du 
kan göra. 

1. Börja med att skaffa 
kunskap. Alla kan inte skaffa 
all den kunskap som finns, 
men alla kan bestämma sig för 
vad det är för typ av kunskap 
jag vill ha. Vem har jag för-
troende för, en lokal politiker 
eller internationella forskare?

2. Engagera dig. Det behö-
ver inte vara i något politiskt 
parti eller en naturskydds-
förening. Har idrottsklubben 
en energipolicy till exempel. 
Är fläktarna på arbetsplatsen 
avstängda när de inte behövs. 
Köp ekologiskt och sjysst 

odlade varor och så vidare. 
3. Ta personliga kon-

sekvenser av vad Du tror 
på. Tror Du att vi behöver 
minska den fossila bränsle-
förbrukningen tänk då på hur 
Du på bästa sätt ska använda 
det bränsle som finns. 

Slutligen några små ord 
om vindbruksdiskussionen. 
Varför inte börja titta på 
möjligheten att utveckla den 
småskaliga vattenkraften. 
Tekniken för den är väl känd, 
allt som behövs är entrepre-
nörsskap ochen översyn av en 
del regler. Vi har en älv som 
rinner hela tiden till skillnad 
från vind och vatten. Tekni-
ken är inte särskilt utvecklad, 
men kommunen har åtskilliga 
platser att utveckla på. Per-
sonligen tror jag att vi behö-
ver all tänkbar elkraft som vi 
kan få. Oljepriserna kommer 
inte att sjunka. 

Bo Wassenius

Varför inte utveckla vattenkraften?

Med anledning av tidigare insändare 
om matsäckens innehåll vill verk-
samhetsansvariga för skolan i Ale 

kommun förtydliga ett par saker. Matsäcken 
är ihopsatt för att uppfylla krav på energiin-
nehåll och livsmedelshygien. Den ska även 
vara lätt att ta med sig. Energiinnehållet 
motsvarar den mat som serveras i matsalarna. 

För kännedom har vi från det här läsåret 
utökat utflyktsmaten från korv med bröd till 
att också omfatta tunnbrödrullar med banan. 
Vi kommer fortsätta att undersöka fler matal-

ternativ i syfte att matcha önskat behov hos 
våra barn/elever kopplat till hur deras utflyk-
ter ordnas. Rent praktiskt betyder det att 
exempelvis korv med bröd fungerar bra för en 
sorts utflykter medan tunnbrödrullar fungerar 
bättre för andra.

Peter Madsen
Verksamhetschef för grundskola yngre

Joakim Östling
Verksamhetschef för grundskola äldre

Tomas Nilsson
Verksamhetschef för service

Matsäcken uppfyller kraven

Fredagen den 30 no-
vember samlades glada 
PRO:are till julfest i Bo-

hus Centrums matsal. Vi kom 
in till vackert dukade bord 
med mysig stämning. Snabbt 
blev vi serverade en god och 
riklig jultallrik av vår eminenta 
serveringspersonal som tillika 
är vår förenings festkommitté.

Jag lovar att den snabba och 
omhändertagande serveringen 

hade platsat på vilken lyxkrog 
som helst.

Tallriken var som ett helt 
smörgåsbord och jättegod. 
Tack och lov togs det en 
danspaus till tonerna av vårt 
inbjudna band Chess innan 
efterrätt (ris a la Malta med 
saftsås, kaffe med mera) ser-
verades.

Efter all god mat släpptes 
det verkligen loss med dans 

och musik. Själv fick jag en 
backflash från ungdomens alla 
utedansbanor på helgerna. 
Alla dansade! Trots vår så kall-
lade höga ålder sprätte det i 
hela kroppen och rytmerna 
satt kvar. Kroppen kan bli lite 
skröplig men, ungdomen i 
sinnet dör aldrig.

Tack vare vår förening 
håller vi oss unga och rörliga 
till både kropp och själ. Vi 
medlemmar i PRO Surte-
Bohus tackar vår fantastiska 
festkommitté för en jättetrev-
lig avslutning på 2012. Ni får 
gärna göra om det nästa år!

Till sist: Alla ni nya ”pas-
sionärer” är välkomna till vår 
gemenskap.

Gunilla Carlson
Sekreterare

Kul på julfest hos PRO Surte-Bohus

KUNGÖRELSE
Interimsstyrelsen för Bohus Räddnings-
tjänstförbund sammanträder på Nordiska 
Folkhögskolan, Miklagård i Kungälv 
fredagen den 14 december 2012, klockan 13.00.

Interimsstyrelsen kommer bland annat att behandla 
följande ärenden:

VÄLKOMMEN

 
Ordförande Sekreterare

Julgranar i Nol
Vi har flyttat till Däck-Lasses infart

Grangubben har som vanligt 

de finaste granarna 
& de bästa priserna

Granarna är färdiga och uppsatta fr o m 12 dec 

Vi bjuder på glögg & pepparkakor 
Klipp ur och ta med annonsen så får du 

20:- rabatt på din gran!

På vägen förbi Starrkärrs 
kyrka, som leder till Ölanda, 
inträffade en trafi kolycka på 
fredagsmorgonen. Rädd-
ningstjänsten fi ck larmet vid 
halv åtta-tiden. Det visade 
sig vara två personbilar som 
hade kolliderat. En person 
klagade över nacksmärtor 
och avfördes med ambulans 
till sjukhus. Ett av fordonen 
fi ck bärgas från platsen.
Senare samma dag, strax 
efter klockan 14, inträffade 
ytterligare en trafi kolycka, 
den här gången på E45 i Nol. 
En personbil körde rakt in 
ett av Svevias arbetsfordon. 
Vägen var helt avstängd 
under en kort period. En per-
son fördes till sjukhus med 
okända skador.

Foto: Christer Grändevik
Text: Jonas Andersson

Trafi kolyckor i Starrkärr och Nol

Mellan 20 december och 6 januari 
har Vårdcentralen Skepplanda stängt.

Under den tiden är du välkommen 
till Vårdcentralen Älvängen. 

Vårdcentralen Älvängen har öppet alla 
helgfria vardagar 8-17. Vårdcentralen 
Skepplanda öppnar igen 7/1-2013

Vårdcentralen 
Skepplanda/Älvängen

God jul och gott nytt år
önskar personalen


