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FÖLJ VÄSTLÄNKENS FRAMVÄXT VIA MEJL!

Västlänken är en del 
av Västsvenska paketet.

Byggandet av pendeltågstunneln och de nya stationerna i 
Göteborg närmar sig. Målet är minskad trängsel, snabbare 
resor, bättre miljö, nya utvecklingsmöjligheter för staden och 
ökade pendlingsmöjligheter i ett växande Västsverige. Men vägen 
dit är fylld av etappmål som påverkar stadsbilden i Göteborg.  
 Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som händer? Anmäl dig 
till vårt nyhetsbrev på www.trafi kverket.se/vastlanken

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Vi har Sveriges 
mest nöjda 
kunder i år.

Igen.
Källa: SKI 2013, sakförsäkring

BURHULT. En vind-
kraftspark planeras 
i Alefjäll – Vindpark 
Fyrskog.

Gothia Vind har 
ansökt om att resa sju 
stycken vindkraftverk.

– Det är Lerums 
kommun som äger 
frågan, men invånarna 
i Ale drabbas minst 
lika mycket, säger Imre 
Marton som nu leder 
upproret mot den tänk-
ta exploateringen.

Blir det som Gothia Vind 
förespråkar så kommer sju 
vindkraftverk á 185 meter 
höga i framtiden ringa in 
Lilla Lövsjön. Landskaps-
bilden ändras radikalt och 
det har fått invånare på båda 
sidor kommungränsen att 
reagera och agera.

– Det skulle bli cirka 500 
meter till närmaste fastighet. 
Det går en osynlig gräns som 
delar kommunerna – Lerum 

och Ale. Verken kommer att 
hamna i Lerums kommun, 
men invånarna i Burhult och 
Pussen berörs också av det-
ta galna projekt, säger Imre 
Marton.

En arbetsgrupp har bild-
ats i hopp om att få politi-
kerna i Lerums kommun på 
bättre tankar. Ett brev har 
sänts till kommunstyrelsens 
ordförande Henrik Riipa 
(M), som har bjudit in till ett 
dialogmöte i veckan.

Kommunstyrelsen i Ale 
kommun har gjort ett yttran-
de till Gothia Vind AB för 
projektet Vindpark Fyrskog.

– I Ale kommun pågår 
ett arbete med att omarbeta 
gällande Översiktsplan med 
tillhörande Vindbruksplan. 
En del är att ändra skydds-
avstånd mellan vindkraft-
verk och bebyggelse till 1 
000 meter. Vi begär därför 
att Gothia Vind respekterar 
ett skyddsavstånd på 1 000 
meter mellan vindkraftverk 
och bebyggelse i Ale kom-

mun, säger kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Vore förödande
Hittills har arbetsgruppen 
samlat in drygt 500 namn-
underskrifter, men betydligt 
fler är att vänta när frågan 
blir känd för den breda all-
mänheten.

– Det här vildmarksområ-
det runt Lilla och Stora Löv-
sjön, som av Länsstyrelsen är 
klassat som ett tyst område, 
nyttjas till rekreation av väl-
digt många människor, inte 
bara av dem som bor i närhe-
ten. Det vore förödande med 
en vindkraftspark i detta om-
råde, säger Imre Marton.

Arbetsgruppen samar-
betar nu med Alefjälls Na-
turskyddsförening, vars 
representanter Bruno 
Nordenborg och Roy Jans-
son, besitter stor kunskap 
om vindkraftens inverkan på 
miljön.

– Vi fick politikerna i Ale 

att tänka om gällande vind-
bruksplanen. Det måste 
finnas en motpol till vind-
kraftsföretagen som dri-
ver projektet, säger Bruno 
Nordenborg.

Förutom sin visuella do-
minans i landskapet kommer 
vindkraftsverken att skapa en 

bullermatta över ett 1 200 
hektar stort område.

– Att i denna knäpptysta 
miljö få en konstant ljudmat-
ta, att liknas vid en dammsu-
gare som står på hela tiden, 
vore förödande. Vi vill spri-
da kunskap om vilken miljö 
som går förlorad om Gothia 

Vind tillåts exploatera våra 
fritids- och strövområden. 
Våra möjligheter till goda 
naturupplevelser som jakt, 
fiske, promenader, svamp- 
och bärplockning är hotade, 
säger Imre Marton.

JONAS ANDERSSON

En arbetsgrupp har bildats för att försöka få stopp på planerna på en vindkraftspark i Alefjäll.

En framtida vy för invånarna i Burhult?
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– Projekt i Lerum påverkar Ales invånare

Vindkraftspark i tyst
rekreationsområde


