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Debatten om vind-
kraft har under 
flera år pågått i vår 

kommun. Vindbruksplanen 
håller i skrivande stund på 
att omarbetas med inrikt-
ningen att färre verk skall 
ingå. Detta är något som vi 
Sverigedemokrater välkom-
nar, eftersom vi redan 2011 
var ett av de två partier som 
sa nej till vindkraftverk i Ale. 
Energidebatten tenderar 
ofta att snedvridas då vind-
kraften felaktigt framställs 
som ett alternativ, trots 
att den i praktiken endast 
genererar några få procent 
av den totala eltillförseln. Vi 
konstaterar att vindkraften 
aldrig kommer att bli något 
reellt alternativ för energi-
produktionen, däremot finns 
det andra satsningar som 
kan göras för att komma 
framåt, nationellt såväl som 
i Ale. 

Den förnybara kraften i 
rörligt vatten har använts se-
dan urminnes tider, så även i 
vår kommun. Naturen i Ale 
präglas av små och och stora 
vattendrag som alla strävar 
mot havet och i varje liten 
bäck finns spår som vittnar 
om vattnets oerhörda kraft 
att ta sig fram mot sitt mål. 
I och bredvid våra åar finns 
dammar och kvarnar, fabri-
ker och kraftverk, allt för att 
tillvarata denna kraft som är 
förnybar och ren. För fem-
tio år sedan var drygt 4000 
småskaliga vattenkraftverk 
i bruk i Sverige men idag 
är inte ens hälften av dessa 
i drift. De cirka 2000 verk 
som är igång producerar 
4,3 TWh/år vilket motsva-
rar cirka 860 000 hushålls 
elförbrukning, enligt Svensk 
Vattenkraftförening.

Medan vindkraften ge-
nererar endast några få pro-
cent av vår eltillförsel svarar 
vattenkraften för hela 45 

procent. Livslängden för ett 
vattenkraftverk är sannolikt 
mer än 60 år, vilket borgar 
för en lång och stabil pro-
duktion. Investering i vat-
tenkraft är dessutom många 
gånger billigare än i andra 
produktionsslag för elenergi, 
vilket innebär att det är ett 
kostnadseffektivt alternativ 
för såväl basindustri som 
övriga konsumenter.

Sverigedemokraterna 
kommer under april månad 
att motionera om upprät-
tande av en vattenkraftsplan 
i Ale kommun. Syftet är 
att underlätta för nyetable-
ringar och att utveckla den 
befintliga vattenkraftsutvin-
ningen - naturligtvis med 
stor hänsyn till omgivning 
och natur. Där anläggandet 
av exempelvis fisktrappor är 
en åtgärd i syfte att skydda 
våra djur och vår natur. 

Investeringar i småska-
lig vattenkraft ger intäkter 
till det lokala samhället, 
ökar utbudet av inhemsk 
energi samt värnar om vårt 
historiska arv och vår miljö. 
Vi ser det som rent slöseri 
att denna naturliga resurs 
inte nyttjas som tidigare och 
oroväckande att det, trots 
klimatproblem knutna till 
fossila bränslen, läggs ned 
vattenkraftverk iställetför 
att utveckla nya. Vi vill att 
Ale kommun ska verka för 
nyetablering av småskalig 
vattenkraftsutvinning, eller 
återtagande av äldre verk i 
drift.
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Tony Karlsson, 
kristdemokrat från 
Ale, var på möte om 

Västra Götalandsregionen 
inför valet i höst. Frågor 
som diskuterades var sjuk-
vården, kollektivtrafiken och 
den nya Göta älv bron. Tony 
träffade det kristdemokratis-
ka toppnamnet i Göteborg, 
Aron Modig. Aronkandide-
rar alltså till riksdagen. Om 
han blir invald i riksdagen 
är hans ambition att för det 
första arbeta för att stärka 
Göteborgs och Västsveriges 
konkurrenskraft.

– Till detta räknar jag 
exempelvis att arbeta för 
ett bättre företagsklimat, 
satsningar på infrastruktur, 
underlätta för byggande av 
fler bostäder och stärka sko-
la och utbildningsväsende. 
I största allmänhet står vi 

inför väldigt viktiga val. Jag 
hoppas verkligen att Krist-
demokraterna och Alliansen 
får fortsätta att föra Sverige 
i frihetlig riktning, med 
fokus på trygghet, kunskap i 
skolan och stärkta familjer.

Aron menar om vän-
steroppositionen flyttar 
fram positionerna vore 
det olyckligt både för den 
ekonomiska utvecklingen, 
för kvaliteten i skolan och 
välfärden och för enskildas 
och familjers frihet.

Sedan beslutade Krist-
demokraterna i Västra 
Götaland att arbeta för ett 
antal frågor:

Tony Karlsson
Kristdemokraterna

Reellt alternativ i en 
snedvriden energidebatt

Kristdemokraterna Arne Modig och Tony Karlsson.

KD vill stärka 
Västsveriges 
konkurrenskraft

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
Tel: 0303-249 250
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen kommer att hållas på torsdagar 
klockan 18.00 - 20.00 i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler i Kungälv med start 
torsdagen den 24 april 2014.

Vi kommer bland annat att lära oss om våldets 
normaliseringsprocess, härskarteknikerna samt 
kvinnojourens arbete.

Vi vänder oss till Dig som är intresserad av att bli 
engagerad i kvinnojourens verksamhet. 

För mer information och anmälan kontakta 
oss på telefon 0303-249 250 eller via e-post 
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

VÄLKOMMEN  
hälsar vi på kvinnojouren!

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
anordnar en studiecirkel under våren 2014

Debattera mera
Den lokala debatten är aldrig så het 
som under ett valår. Lokaltidningens  
insändarsidor är viktiga för  
närdemokratin. Det är en mötesplats  
för politiker, men också en skådeplats  
där väljarna möter kandidaternas åsikter. 

Vi vill bereda plats för alla och vill därför 
påtala vikten av att fatta sig så kort som 
möjligt. Den optimala insändaren är 2500 
tecken (inkl blanksteg). I mån om plats 
publiceras självklart även längre insändare.

Den optimala insändaren skickas in  
senast söndag kl 18 (för att garanteras 
plats när tidningen planeras). Den optimala 
insändaren innehåller inga personangrepp, 
utan fokuserar på den egna åsikten.

Redaktionen förbehåller sig rätten att 
stryka kränkande innehåll och på grund 
av utrymmesskäl korta i för långa inlägg.

Kort och gott; Debattera mera! Mejla till perra@alekuriren

!


