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Datum och tid:

2012-04-04 -19:00-21:00

2012-04-0404-04
Plats:
Sra
Närvarande:
Presidium

Starrkärrs Bygdegård

Sekreterare

Tina Hantin (Sektor samhällsbyggnad)

Gäster

Mikael Berglund (kommunalråd) Michael Svensson
(verksamhetschefKultur
(verksamhetschef
Kultur Johansson och
(verksamhetschef
och fritid), Susanne
Sofie Rittfeldt (Kultur och fritid) Emely Lundahl (planarkitekt)
Sektor samhällsbyggnad och Catarina Frutjold (Triventus)

Antal övriga
Mötesdeltagare

Catharina Eliasson ( 1:e vice ordförande S), Jan Skog ( 2:e vice
ordförandeM)
(M)
ordförande

Cirka 100 personer

1. Inledande presentation
Presidiets 1:e vice ordförande Catharina Eliasson hälsade alla välkomna och läste
dagordningen. Bruno Nordenborg ville ändra i dagordningen, så att han var först med sin
presentation om den nybildade föreningen ”Alefjälls Naturskyddsförening”, anledningen var
att han ansåg att han fått för lite tid vid tidigare möten och han ville dessutom att Mikael
Berglund skulle lyssna på hans presentation. Någon ändring i dagordningen var inte
nödvändig, då Mikael Berglund lovade stanna till slutet av mötet.
2. Mikael Berglund ”Ale Vision 2025”
Mikael Berglund inledde med att tala om att vision är en gemensam målbild. För att
kommunen skall vidareutvecklas är det viktigt att kommuninvånarna ger sina förslag och att
vi tar små små steg åt rätt håll. Verksamhetschefen för Kultur o. Fritid Michael Svensson
delade ut kartor över Starrkärr-Kilanda till åhörarna, meningen var att de skulle skriva plus
och minus på kartan för bra och dåliga platser och vad de vill skall hända i Ale kommun fram
till år 2017.
Olyckligtvis visades det att kartorna inte riktigt stämde, så det beslutades att åhörarna
antecknade sig på en lista. De får en ny karta plus ett svarskuvert som skickas tillbaka till
kommunen. Mikael Berglund fortsätter att ge information om ”Ale Vision 2025”.
Vi tillsammans skall skapa Ales vision, om vi tänker oss Ale kommun som ett varumärke som
skall konkurrera med andra så måste vi vårda det och fylla det med rätt innehåll. Vi måste se
möjligheterna. År 2025 räknar man med att vi ökat med 4000 invånare och då måste det
också finnas både jobb och bostäder. Vi kan uppnå delmål genom kommunens arbete med
nya och gamla översiktsplaner. I ”Vision 2025” ingår att man skall inspireras av sina drömmar
och att det skall vara lätt att leva.
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3. Bruno Nordenborg ” Alefjälls Naturskyddsförening”
Presenterar den nybildade föreningen som funnits i drygt 3 månader, styrelseledamöterna
presenterade sig med några av sina visioner som bland annat var: Den fina naturen med skog
lugnet och tystnaden. Bruno Nordenborg tillsammans med många andra är motståndare till
att vindkraftsverk skall byggas i Alefjäll.
Deras vision är att Alefjäll nyttjas förståndigt i ett nationellt och långsiktigt perspektiv. Alefjäll
är ett extremt tyst område långt från brusande trafikleder trots närheten till tätorter och
storstäder. Tysta tätortsnära miljöer är en bristvara i hela Europa.
Alefjäll är ett område med varierande naturtyper som ger möjligheter till en mångfald av
naturupplevelser. Alefjäll utgör en naturlig länk mellan Vättlefjäll och Risveden.
Artrikedomen av växter och djur är mycket stort på Alefjäll eftersom växelbruk av åker och
skog gynnar mångfalden. Bruno Nordenborg visade kartor som Ale kommun haft med vid
översiktsplanen 2007, gällande kommunala bevarandeintressen och karta för vindbruk. En
karta över tysta områden i Västra Götaland län, där tystnad eller frihet har definierats som ett
område där ljudnivån från mänskliga aktiviteter är högst 30 dBA. Det visas också en
ljudtrycksnivå mätt i dB, om en hörtröskel är 0 ligger vindkraftverk på 100 jämfört med om
du är i närheten av en startande jetplan på 140. En undersökning på vindförhållanden som
gjordes av Ale kommun 2011 som ett tillägg till Vindbruksplan översiktsplan 2007 visade att
vissa områden inte hade någon vindpotential. Ale kommuns vindbruksplan talar om
vindkraftverk som är 150 meter höga, Triventus talar om vindkraftverk som är mellan 160200 meter höga. Blåser det dåligt på marken så får man fånga vinden i himlen. Ett föremål
som är 200 meter högt kan man se på 5 mils avstånd om inget skymmer sikten. Den som
skall vandra Bohusleden/Vättleleden kommer att se vindkraftverken ända från Angered. Den
som vill njuta av utsikten från Klefsjö loft i Risveden kommer att se ett dussin vindkraftverk
resa sig ur den jungfruliga grönskan. Nittio procent av de boende på och runt Alefjäll vill
slippa en vindkraftsindustri som redan på planeringsstadiet medfört stora inskränkningar för
det egna boendet. Ekonomiska intressen som är relaterade till den lukrativa vindkraftsvågen
skapar djupa konflikter med alla inblandade. Det är beklagligt att den sociala aspekten inte
fått något utrymme i vindbruksplanen. Med förvärvad kunskap om Alefjälls unika möjligheter
hoppas ANF ” Alefjälls naturskyddsförening” att kommunens politiker stöder en majoritet av
de nära boendes önskemål. Ett fåtals markägares ekonomiska intressen får inte spoliera en
bygds förnämsta kvalitéer.
När Bruno Nordenborg kommit till hälften av sin presentation påtalade 2:e vice ordförande
Jan Skog att presentationen inte var tänkt som tidigare utlovat (en presentation av den
nybildade föreningen ANF), vilket möttes av stora protester av åhörarna, så därför beslutade
1:e vice ordförande Catharina Eliasson att Bruno Nordenborg kunde fortsätta sitt anförande.
4. Catarina Frutjold från Triventus
Informerade om att ett informationsmöte tisdagen den 29 maj kl. 18:00 ( plats inte fastställt
ännu) där de skall visa en presentation av de tre tänkta områdena och där frågor skall besvaras
av bästa möjlighet. En personlig inbjudan skall skickas ut till boende inom en radie på 1-1,5
km, men alla är välkomna, plats skall annonseras i aleKuriren. Frågor kan mailas in till www.
aletriovind.se innan mötet äger rum.
Många av åhörarna blev upphetsade och ville ha svar på t.ex. var är Bengt? Svarar inte på
mail!! Svaret från Catarina Frutjold är att deras ambition är att alla mail skall besvaras.
När skall kommunen ha ett möte med oss? Vi har fått mycket dålig information från
kommunen gällande vindbruksplanen.
Mikael Berglund påpekade då att något beslut om en vindkraftsutbyggnad inte har fattats.
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När det gäller information från kommunen, så är det något vi är bra på att hålla en öppen
dialog med invånarna. Vi har våra ortsutvecklingsmöten, på vår hemsida där ni kan komma
med frågor och förslag. Vi har haft 2 stycken möten.
Medborgardialog efterlyses av en åhörare, Mikael Berglund lovade då att senare i processen
skall ett möte arrangeras där alla parter skall få göra sig hörda. Mikael Berglund föreslår också
att Vindkraftsfrågan skall diskuteras på separata möten, så att ortsutvecklingsmötena kan ta
upp blandade frågor.
5. Nästa möte
Starrkärrs bygdegård
6. Avslut
1:e vice ordförande Catharina Eliasson tackade för visat intresse.

Catharina Eliasson
1:e vice ordförande

Tina Hantin
Sekreterare

Bilaga till minnesanteckningar

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Starrkärr –Kilanda 2012-04-04
Datum

Ärende

När ställdes frågan?

Generellt gäller att samtliga förvaltningar
och ansvariga delges frågan genom
protokollet

Åtgärd

Mail skickat
2012-03-28

Vad kan kommunen göra för att
skapa en cykelväg från Kilanda
till Hultasjön?

Mail skickat
2012-03-26

Seniorboende i samma område
där man tidigare varit verksam

Status

Plats för anteckningar
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