
Minnesanteckningar från Ortsutvecklingsmötet i Starrkärrs bygdegård, 2012-04-04 
 
Mötet började med att Mikael Berglund (M) kommunalråd, berättade om kommunens vision och 
framtid för Starrkärr & Kilanda. Nedan följer de bilder som ingick i hans bildspel. 
 

 
 



 
 
Här säger Mikael Berglund en intressant sak "Vi ska möta upp folks drömmar när de t.ex. vill 
bygga en ny villa". 
 

 
 



Med Culture planning menar Mikael Berglund att det är ett ställe där vi trivs och mår bra. 

 
 
Efter Berglunds presentation var det dags för kvällens fiasko. Kommunen ville ha in åhörarnas 
synpunkter på smultronställen m.m. i Starrkärr & Kilanda- området. De delade ut en karta över 
området där alla skulle sätta ut tre + och tre - för platser väl värda att bevara och tvärtom. 
När kartorna delats ut upptäcker många att de är ofullständiga då många områden saknas på 
kartorna. Endast Starrkärr och Kilanda utmed Alingsås vägen fanns med på kartorna. 
Efter överläggning så bestämdes att kommunen kommer att skicka ut nya kartor till dem som 
skrev upp sin adress på en lista som skickades runt. Synpunkter väcktes på mötet att kartorna 
också borde läggas ut på Kommunens hemsida så att fler kunde lämna sina synpunkter, bl.a. 
småbarnsföräldrar och tonåringar som inte fanns representerade på mötet. 
 
Sen var det dags för Alefjälls Naturskyddsförening med ordförande Bruno Nordenborg i spetsen 
att presentera ANF,s vision och föreningsverksamhet. 
 



 
 
Först blev det en kort presentation av vilka som ingår i ANF:s styrelse. 
 
Sen drog Bruno igång sitt bildspel. 
Efter ca 5 min så avbryter Jan Skog (M) Bruno och menar att han inte håller sig till det han har 
lovat att han ska prata om, nämligen ANF:s vision och förening. 
Påhoppet från Jan Skog väcker ett stort motstånd hos många åhörare och det hela slutar med 
att politikern får gå och sätta sig igen och Bruno kan återgå till presentationen. 
 
ANF tackar sedan för att de fått presentera sin vision. Kvällens längsta applåd utdelades till 
Bruno och ANF,s bildspel och vision för Alefjäll. 
 
Nästa talare var: 
Katarina Frotjold från Triventus Consulting AB som begär att få prata/informera i 4min.  
Hennes uppdrag är att ta fram ett material för en vindbruksetablering som sedan ska skickas in 
till länsstyrelsen. Katarina Frotjold nämnde att de var intresserade av en dialog med de boende 
runt vindkraftsområdena och med ANF, som de haft ett möte med i mars månad. 
Roy Jansson (ANF) berättar att Triventus redan startat en djur- och naturinventering under 
vårvintern. Denna information har vi dock inte fått oss till del förrän vi ställde frågan till Triventus 
om när djur- och naturinventeringen skulle påbörjas. Information om att inventeringarna startat 
finns inte utlagt på Aletrion Vinds hemsida. 
 
Tisdagen den 29/5 kl 18:00 ska de ha ett informationsmöte, de återkommer med lokal. 
Alla som bor inom 1,5-2 km kommer att få en personlig inbjudan. Men alla är välkomna.  
Hemsidan där de ska lägga ut information är http://www.aletrionvind.se 
Katarina Frotjold uppmanade oss att ställa frågor och söka svar på deras hemsida. 
 
ANF bjuder in samtliga partier i Ale kommun att diskutera vindkraftsetableringen på Alefjäll. Ett 
brev med inbjudan till dialog kommer att skickas till varje parti i Ale Kommun ganska omgående 
efter Ortsutvecklingsmötet. 

http://www.aletrionvind.se/


 
Mikael Berglund säger att kommunen endast haft ett möte med Triventus ännu så länge och att 
det behövs mer information och fler möten innan de kan ta ställning till projektet. 
 
 
Birgit Andersson (ANF) frågar hur kommunen ställer sig till att ha en medborgardialog? 
Mikael Berglund svarar att det kan finnas möjlighet för ytterligare möte. 
 
Någon av åhörarna frågar om Ale kommun kan ge mer information om hur de tänker kring 
vindbruksplanen.  
Svaret blir att kommunen redan har informerat via Alekuriren och ortsutvecklingsmöten. 
 
Sedan blir det lite munhuggning fram och tillbaka som inte gav svar på någonting. (Jag hade lite 
svårt att få ner det som kom upp här men det kan sammanfattas med att många åhörare var 
väldigt upprörda/förbannade).* 
 
Inge Karlsson från Vind i Ale AB säger att det är beklagligt att ANF påstår att motståndet i 
område C är 90 % och att många av markägarna vill vara anonyma pga. att de känner sig 
uthängda och flera känner sig hotade.  
Bruno ber då Inge Karlsson att presentera de "korrekta" siffrorna så att ANF kan korrigera 
dessa men Inge Karlsson ger inget svar på detta. 
Efter detta uttalande får Inge Karlsson flera mothugg från andra åhörare. Men han vill inte säga 
något mer. Detta var Vind i Ales enda inlägg under mötet. 
 
Övriga frågor: 
Nästa ortsutvecklingsmöte kommer att äga rum i oktober. 
Mikael Berglund föreslår att det eventuellt kommer att bli ett separat möte ang. vindkraften. 
Ev. Att alla sidor får komma till tals, alltså ANF, Vind i Ale, Triventus och Ale kommun. 
Mikael Berglund understryker att det kommer att vara en tydlig information, när och om vad 
mötet kommer att handla om. 
 
 
*) Med fingrarna på tangentbordet, Stefan Sandberg (ANF) 


