
Söder om Hultasjön pla-
neras skogsavverkning 
av 53 000m2 (5,3ha). 

Den vackra skogen besöks 
flitigt av båda Alebor och 
boende från kranskommu-
nerna. Skogen vid Hultasjön 
är också ett populärt ströv-
område för boende i Kilanda 
och Hultasjöområdet.

Här finns skogsfågel som 
orre och tjäder och en sedan 
70-talet känd Tjäderspel-
plats. Tjäderspelplatser 
är mycket sällsynt i södra 
Sverige. I Risveden finns 
endast 3st tjäderspelplatser 
kvar, på Alefjäll finns bara 
en känd spelplats. Tjädern 
behöver luftiga skogar som 
har stor variation av träds-
lag, blåbärsris och ljung för 
att trivas och föröka sig.

En ny markägare har 
nu planer på att avverka 
5,3 ha av den fina skogen. 
Avverkningsområdet med 
kalhuggning sträcker sig 
från Hultasjön och söderut 
rakt över tjäderspelplatsen. 
Kanske lämnas bara Tall 
och döda träd kvar, enstaka 
träd som sedan blåser ner 
vid första storm. Det vore 
förfärligt om markägaren 

tilläts att förstöra ett fint 
rekreationsområde med en 
tät granplantering efter att 
skogsmaskinerna kört sön-
der alla naturliga och fina 
skogsstigar.

Tjädern omfattas av 
EU:s Fågeldirektiv och 
EU:s Habitatdirektiv och 
skall därmed skyddas enligt 
lag. Enligt 1:a § Artskydds-
förordningen är det även 
förbjudet att avsiktligt störa 
fåglarna under parnings, 
uppfödnings och över-
vintringsperioder. Det är 
även förbjudet att förstöra 
fortplantningsområden eller 
viloplatser.

Alefjälls Naturskyddsför-
ening har under 2011-2014 
tillsammans med medlem-
mar från (Naturskyddsför-
eningen Norra Älvsborg) 
samt (Alingsås Ornitologiska 
Sällskap) inventerat tjäder-
förekomst i området söder 
om Hultasjön. Tjäderns 
spelplats är mycket svår att 
finna men vi har noterat att 
den finns kvar i området.

Länsstyrelsen äger frågan 
om skogsavverkningen men 
Ale Kommun kan säkert 
påverka innan beslut är 

fattat. Det är bråttom att 
agera innan skogen börjar 
sågas ner! 

Vad tycker du som kom-
muninvånare? Vad tycker 
politikerna i Ale Kommun? 
Vad tycker kommunekolo-
gen?

Det vore önskvärt att 
någon med inflytande kunde 
försvara och förklara för 
Länsstyrelsens Naturvård-
senhet att vi värnar om vår 
skyddsvärda natur i Ale!

Roy Jansson
Bruno Nordenborg

Alefjälls Naturskyddsförening

Strövområde med tjäderspel vid Hultasjön är hotat!

Tjäder.
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En borgensavgiften om 
0,3% är från början 
ett Sverigedemokra-

tiskt förslag som vi föreslog 
under budgetomröstningen 
2011.

Ni valde då att föresprå-
ka 0,25%, ni vägrade då 
att samtala med oss och få 
till en bra lösning. Ni svek 
hyresgästerna i Alebyggen 
den gången. Ni har som 
fullmäktiges största parti 
sedan vägrat att diskutera 
olika nivåer av borgensav-
giften med oss. Ni kom till 
fullmäktige den 24:e novem-
ber med ett förslag som inte 
hade förankrad majoritet. 
Ni visste att era nyvunna 
vänner Aledemokraterna 
skulle komma att rösta med 
alliansen för 0,5%. Det i sig 
är anmärkningsvärt eftersom 
att de stöttade er budget. 
Ni blundade och hoppades i 
fullmäktige på att er politik 

skulle gå igenom. 
Eftersom vi Sverigede-

mokrater valde att stödja er 
budget var det ett naturligt 
beslut att även bifalla en 
så låg borgensavgift som 
möjligt. Paula Örn brukar 
ofta gasta om att Sverigede-
mokraterna minsann inte 
ska få påverka politiken och 
ges vågmästarrollen. 

I detta fall var det precis 
vad som skede, vi hade 
avgörandet i våra händer 
och vi biföll förslaget om 
en borgensavgift på 0,3%. 
Det kunde du nämnt i din 
insändare att vi tillsammans 
drev igenom 0,3% inte 
minst upplysningsmässigt 
för Alebyggens hyresgäster.

Jag är glad för Alebyg-
gens hyresgäster och inte 
bitter på de partier som inte 
valde att bifalla förslaget!

Robert Jansson (SD)
Gruppledare

Vår nuvarande reger-
ing fick inte stöd 
för sin budget och 

statsminister Stefan Löfvén 
meddelade att han den 29 
december kommer att utlysa 
nyval. Nyvalet kommer att 
ske 22 mars 2015. 

Att Löfven utlyser nyva-
let är egentligen en ganska 
märklig åtgärd, som för var-
je dag framstår som ett allt 
större misstag för hans eget 
parti. Det är inte så konstigt 
att Löfven inte fick igenom 
sin budget – han valde att 
forma den i samarbete med 
MP och V, och lanserade 
därmed den mest vänsterori-
enterade budgeten riksdagen 
fått se på många år. Märk-
ligt nog förväntade han sig 
en majoritet för detta, trots 
att hans regering motsvarar 
knappa 38% i riksdagen, 
alltså långt ifrån de 50% han 
behöver.

Många alebor har haft 
tankar och frågor kring ny-
valet och vi har haft många 
samtal med er på våra fre-
dagskampanjer i Nödinge 
och Älvängen. Vi förstår att 

de flesta av er är förvånade, 
frustrerade och besvikna på 
nuvarande regering. Ni val-
de att lägga er röst i valurnan 
den 14 september och trod-
de att den skulle gälla i 4 år, 
men den rösten har nu Ste-
fan Löfven underkänt. Vi är 
också frustrerade, men sam-
tidigt är vi glada över att på 
nytt på möjligheten att vinna 
ert förtroende. 

Vi kommer allteftersom 
extra valet närmar sig att för-
klara exakt vad Moderaternas 
och alliansens besked till alla 
invånare är, men några saker 
är det bra att ni får med er 
redan nu. I tider då det fort-
farande är instabilt i Europa 
är det viktigt att vi i Sveri-
ge står fortsatt rustade med 
en stark ekonomi, eftersom 
pengar och god ekonomi är 
grunden för allt. Vi tycker 
det är viktigt att valfriheten 
värnas. Lika självklart som 
det är att få välja att handla 
sin mat på Ica, Netto eller 
Coop, ska det vara att få välja 
vart man får sin vård eller ut-
bildning. För att Sverige ska 
kunna upprätthålla en stark 

välfärd, det som vi är så stol-
ta över, krävs att människor 
arbetar. Därför upprätthåller 
alliansens budget arbetslin-
jen, att stimulera företagens 
tillväxt och underlätta för 
människor att anställas, sär-
skilt om man är ung, gam-
mal eller har varit arbetslös 
länge. Under de senaste 8 
åren har fler än 340 000 nya 
arbeten skapats. Det är an-
märkningsvärt, med tanke på 
den globala finanskris som 
varit och som tvingat länder 
som Grekland till gränsen av 
bankrutt.

Mot Löfvéns brutna löf-
ten, otydliga besked och 6 
månader med regeringser-
farenhet, står alliansens in-
vesteringar för framtiden, 8 
års regeringserfarenhet och 
möjligheten för Sverige till 
vår första kvinnliga statsmi-
nister någonsin. Du väljer 
den 22 mars vad du vill ha 
för framtid.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Isabell Korn (M)
Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Den största svikaren 
gentemot Alebyg-
gens hyresgäster lär 

vara Stina-Kajsa Melin och 
hennes partikamrater med 
tillhörande vasaller.

Redan 2009 röstades, 
på förslag av bland andra 
Stina-Kajsa Melin, borgens-
avgiften igenom av Ales 
Socialdemokratiska arbeta-
rekommun.

Det fanns bara en enda 
person som argumenterade 
emot och reserverade sig 
mot beslutet. Detta var långt 

innan lagstiftningen kom 
till om borgensavgift för 
kommunala bostadsbolag. 
Ett svek mot Alebyggens 
hyresgäster. 

En straffavgift framröstad 
av villaägare och bostads-
rättsinnehavare, eftersom 
avgiften inte berörde dem 
överhuvudtaget. Det finns 
fortfarande kommuner i 
Sverige som beslutat att inte 
ta ut borgensavgifter. 

Varför röstade du och 
dina partikamrater inte för 
era nya vänner Sverigede-

mokraternas förslag 2009 att 
sänka borgensavgiften till 
0,1 %? 

När det gäller hyresför-
handlingar så är parterna 
där Alebyggen och Hyres-
gästföreningen.Till skillnad 
från Stina-Kajsa Melin som 
i sin egenskap av vice ordfö-
rande i Alebyggens styrelse 
är politiker är förhandlarna 
representanter för Hyres-
gästföreningen och därmed 
för hyresgästerna i Alebyg-
gens bostäder.

Tydligen gör förhand-

Ett nummer kvar!

MELLAN-
DAGSREA?

BOKA DIN ANNONS TILL VECKA 52 
SENAST TORSDAG 18 DECEMBER

Kent 0303-333 739 • Björn 0303-333 732 • Per-Anders 0704-92 35 07

JULHÄLSNING?

Får vi vår första kvinna
som statsminister?

Framtid i Ale svek hyresgästerna i Alebyggen Borgensavgiften fastställd till 0,3%
Svar till Stina-Kajsa MelinSvar till Stina-Kajsa Melin

larna ett bra arbete för 
hyresgästerna eftersom en 
enhällig styrelse i Alebyggen 
kraftigt kritiserade förra 
årets förhandlingsresultat 
som alldeles för dåligt för 
Alebyggen. Samma styrelse, 
där fortfarande Stina-Kajsa 
Melin ingår, som går ut i 
hyresförhandlingarna och 
begär en hyreshöjning om 
mycket nära 5%. Stina-Kaj-
sa Melin, du förde in bor-
gensavgiften, du kritiserar 
hyresförhandlingarna som 
oskäligt dåliga och begär 
en hyreshöjning om 5% för 
2015.

Det är inte svårt att se 
vem som kan anses svika 
Alebyggens hyresgäster.

Rolf Engström
Ledamot i Hyresgästföreningens

förhandlingsdelegation 2014

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Barndans – Torsdagar – startar 15 jan 2015
10 ggr 500:- Föreningen tillhanda före start
2-4 år kl 17-17.35     5-7 år kl 17.35-18.10

Information/anmälan. Margareta  0303-74 85 87

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors
Startar 15 januari 2015

10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 – 19.45
Terminsavg. 400:- 

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

 400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

info/anmälan: Willy 0707-34 15 61

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar 11 januari 2015
50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen
Startar 12 januari 2015

50:-/kväll
Grunddanser kl 19-20

Även nybörjare - Anmälan

info/anmälan: Willy 0707-34 15 61

www.dfkorkskruven.com
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