
Sammanfattning av dialogmöten med de politiska partierna 
 
Efter viss övertalning lyckades vi få träffa representanter från alla partierna. 
 
 
Datum Ämne & Plats Närvarande 
   

 
2012-05-03 

Dialogmöte, 
Socialdemokraterna, 
Folkets hus Nol 

ANF: Birgit, Bruno, Ing-Marie, Roy  
Politiker: Paula Örn, Rolf Gustavsson, Tyrone 
Hansson  

   

2012-05-07 
Dialogmöte, 
Sverigedemokraterna, 
Hulans skola, Uspastorp 

ANF: Birgit, Bruno, Ing-Marie, Roy, Stefan  
Politiker: Robert Jansson, Rune Karlsson  

   

2012-05-20 
Dialogmöte, Miljöpartiet 
& Vänsterpartiet, Hulans 
skolan, Uspastorp 

ANF: Birgit, Bruno, Ing-Marie, Roy 
Politiker: Ingmarie Torstensson (V), Peter Rosengren 
(MP), Johnny Sundling (V), Maria Bergérus (V) 

   

2012-05-22 

Dialogmöte, Alliansen: 
(M), ( C), (FP), (KD), 
Kommunkontoret 
Nödinge 

ANF: Birgit, Bruno, Ing-Marie, Roy, Stefan  
Politiker: Boel Holgersson ( C), Mikael Berglund (M), 
Rose-Marie Fihn (F), Sune Rydén (KD), Chatarina 
Engström (KD) 

   

2012-05-XX 
E-postdialog, 
Aledemokraterna 

ANF: Bruno, Roy  
Politiker: Jan A Pressfeldt  

 
Eftersom Aledemokraternas och Sverigedemokraternas åsikter när det gäller vindbruksplanen 
och vindkraftsetablering på Alefjäll i stort sett sammanfaller med våra så kan man betrakta 
dessa möten som en formsak. 
 
När det gäller mötet med övriga politiska partier upplevde vi att vår information i stort sett 
mottogs med respekt även om det fanns meningsskiljaktigheter. 
 
Vi är nöjda med att vi gavs möjlighet att diskutera vindkraftfrågan med företrädare från alla 
partierna i Ale. 



 
Så här såg ANFs inbjudan ut: 
 
Inbjudan till dialog med Ale kommuns politiska partier. 
 
Alefjälls Naturskyddsförening vill medverka till en dialog mellan boende på Alefjäll och Ale 
kommuns politiker. 
 
Vi önskar träffa alla verksamma politiker i kommunen, inte bara de som är i ledande ställning. Vi 
tror att det är praktiskt om detta sker partivis. Vi vill att samtalen bygger på ett ömsesidigt 
informationsutbyte. 
 
Våra samtal kanske kommer att utmynna i offentliga debatter där flera politiska partier samtidigt 
kan medverka tillsammans med allmänheten. 
 
Huvudsyftet med att Alefjälls Naturskyddsförening vill komma till tals med Ale kommuns politiker 
är att vi vill försöka förmedla varför Alefjäll är ett olämpligt område för storskalig 
vindkraftsetablering. 
 
ANF har en gedigen kunskap när det gäller de motstående intressen som har skapats genom 
en önskan om vindbruksetablering på Alefjäll.  
 
Vi är inte ute efter att skapa någon konflikt. Den finns redan. Vi vill bidra med några viktiga 
pusselbitar så att en insiktsfull bedömning kan göras av situationen. 
 
För att inte tid och plats skall utgöra något hinder för er att träffa oss så överlåter vi det beslutet 
åt er. Vi räknar med nio möten, ett med varje parti, så det är av stor vikt att ni återkopplar till oss 
snarast med förslag på mötestillfällen. 
 
Vår hemsida innehåller referensmaterial som kan vara ett bra utgångsläge för våra samtal. 
En CD med våra visioner överlämnades vid ortsutvecklingsmötet i Starrkärrs bygdegård 2012-
04-04 för vidarebefordran till respektive parti. 
 
ANF kommer att representeras av styrelsen vid våra dialogmöten.  
 
Väl mött hälsar 
 
Styrelsen för Alefjälls Naturskyddsförening 
www.alefjall.se 
 
Ordförande     Kassör  
Bruno Nordenborg    Roy Jansson 
bruno.nordenborg@alefjall.se   roy.jansson@alefjall.se 
 
 
 
 
 


