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Vi är Er pålitliga och kompetenta partner på plats 
för värdering och rådgivning.
GULDFAKTOR AB, c/o 2xB Redovisning 
Strömgatan 4, 212 25 Malmö

vi köper guld och silver 
till höga dagspriser: 
smycken, skrotguld, 
guldklockor, guld- och 
silvermynt, tackor och 
bordssilver, tandguld 

välkommen till SKEPPLANDA

Förvandla ditt GULD 
till PENGAR

Vadbacka Gästgiveri
Idrottpl/Forsvallen

44694 Skepplanda

ons 06 feb 
10-13 & 14-18

tor 07 feb 
10-13 & 14-18

och

Eller ring oss och boka ett personligt besök 
Jolanta 070-611 37 59

 
BÄSTA 
PRIS

GARANTI 
glöm inte legitimation 

och kontonummer 

             

Va

och kont numton

  

NYHET: vi köper D-Mark

 partner på plats

sningnggg 

ka Gästgiveri
tpl/Forsvallen

Skepplanda

or 07 feb
13 & 14-18

a ett personligt bbesesesesesesesssssssöööööökökökökökökökökökök
0-611 37 5999999

Sälj fö
r över 1.000 kr och du får 

 50 kr e
xtra
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ALAFORS. På onsdag 
bjuder Svenska Kraft-
nät in till öppet hus och 
samråd för att presen-
tera planerna på en ny 
elförbindelse.

Det handlar om en 
åtta mil lång elledning 
från Trollhättan till 
Stenkullen.

– Vi är angelägna om 
att få in allmänhetens 
synpunkter i ärendet, 
säger Erik Vallin, kom-
munikatör på Svenska 
Kraftnät.

Informationen till aleborna 
har varit bristfällig, men på 
onsdag är det i vilket fall som 
helst tid för samråd i Med-

borgarhuset. Då ska Svenska 
Kraftnät ha en kortare pre-
sentation av samrådsunder-
laget för den planerade elför-
bindelsen mellan stationerna 
Skogssäter och Stenkullen.

– Det finns planer för 
omfattande vindkraftsut-
byggnad i området och ett 
av våra uppdrag är att kunna 
ansluta förnybar energi, 
säger Erik Vallin om bak-
grunden till projektet.

Svenska Kraftnät har 
identifierat ett antal utred-
ningsområden som kan vara 
lämpliga för den nya förbin-
delsen. Oavsett vilket alter-
nativ som senare förespråkas 
så kommer det att beröra ale-
borna på något vis.

– Därför uppmanar vi 
kommuninvånarna att göra 
sin röst hörd och framförallt 
ta chansen att ställa frågor 
när vi kommer till Alafors, 
säger Erik Vallin.

Till den 22 mars har all-
mänheten på sig att lämna 
sina synpunkter. Nästa steg 
för Svenska Kraftnät blir att 
ta fram ett utbyggnadsför-
slag.

– Sedan blir det ytterligare 
samråd kring det förslaget. 
Planerad byggstart är tänkt 
2018 och driftstart två år 
senare, säger Erik Vallin.

Uppmärksamma kom-
muninvånare har noterat 
att det förekommer gamla 
kartor i samrådsunderlaget 

som finns tillgängligt på 
Internet. Är det en korrekt 
iakttagelse?

–  När vi började jobba 
med det här materialet fanns 
inte nya E45 med på Lant-
mäteriets kartor. Vi tar med 
enklare utskrifter över de 
områden där vi passerar E45 
och järnvägen till informa-
tionsmötena och uppdaterar 
kartorna så fort som möjligt 
på webben, avslutar Erik 
Vallin.
FOTNOT. Den planerade elled-
ningen är av typen 400 kV. Kost-
naden beräknas uppgå till 655 
miljoner kronor.

– Svenska Kraftnät bjuder in till samrådsmöte

Ny elledning genom Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En ny elledning planeras mellan Trollhättan och Stenkullen. 
Aleborna kommer att beröras av den nya elförbindelsen och 
har därför bjudits in till samråd av Svenska Kraftnät. Mötet 
äger rum i Medborgarhuset nu på onsdag.
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SKEPPLANDA. Varför gör 
det så ont att inte bli sedd? 
Eller när livet gör ont och 
ingen ser dig! Årets första 
Frukostcafé i Skepplanda 
församlingshem, som äger 
rum nu på lördag, tar upp 
detta ämne.

Det är ett av människans 
mest grundläggande behov; 
att bli sedd. Hur reagerar 
man om man inte blir sedd? 
Uppgivenhet, ilska, kanske 
ger man upp?

Helena Boberg Oscars-
son är konstnär, författare 
och föreläsare. Hon reser 
och berättar på bland annat 
kvinnofrukostar om Ninni, 
den osynliga flickan.

– En del är självupplevt, 
säger Helena.

– Jag delar med mig av 
mina livserfarenheter, och 
jag låter alla vara med och 
samtala, det är nästan det 
roligaste att höra ”surret” av 
samtal kring borden.

Helena Boberg Oscarsson 
blev sjukskriven för utmatt-
ningssyndrom för ett antal 
år sedan. Efter en tids bear-
betning startade hon eget. 
Helena ger ut en egen alma-
nacka med

bild och text, reser runt 
och föreläser om att livet kan 
göra ont, att det inte alltid är 
spikrakt men att vi alla kan 
bli bättre på att se oss själva, 
våra egna behov.

För två år sedan kom 
Helena Boberg Oscarsson ut 
med en egen bok. Den sålde 
slut jättefort och nu är andra 
upplagan tryckt. Hennes 
vykort är också mycket upp-
skattade.

– Att älska dig själv är din 
viktigaste gåva till andra, 
säger Helena.

Helena är från Lekeryd, 
men bor idag med man i Skil-
lingaryd. Hon har två vuxna 
döttrar.

❐❐❐

Frukostcafé för kvinnor i Skepplanda

ALE. Jägarnas Riks-
förbund (JRF) Västra 
Götaland gick nyligen 
ut och krävde omedel-
bar skyddsjakt på älg.

Länsstyrelsen anser 
emellertid att det är för 
tidigt att säga något 
om hur den här säsong-
ens jakt har gått.

Därför har man avsla-
git Jägarnas Riksför-
bunds begäran.

Jägarnas Riksförbunds 
distriktsledning i Västra 
Götaland kräver att läns-
styrelsen omedelbart inför 
skyddsjakt på älg i syfte att nå 
uppsatta avskjutningsmål.

I skrivelsen till länssty-
relsen anger Jägarnas Riks-
förbund följande skäl till 
skyddsjakt:

”Jägarnas Riksförbunds 
distriktsledning i Västra 
Götaland kräver att läns-
styrelsen i Västra Götaland 
omedelbart inför avlysnings-
jakt på kvarstående älgar 
inom respektive älgförvalt-
ningsområde (ÄFO). Avlys-
ningsjakten innebär att samt-
liga jaktlag (Älgskötselområ-
den (ÄSO), Licensområden 
och oregistrerade områden) 
inom varje ÄFO erhåller 
tillstånd att fälla områdets 
kvarstående älgar och läns-
styrelsen avlyser jakten när 
samtliga älgar är fällda.”

Västra Götalands län 
består av nio olika älgförvalt-
ningsområden. Lars Ivarsbo 
representerar jägarna i älg-
förvaltningsområde 5. I 
område 5 ingår bland annat 
Ale och delar av Lilla Edets 
kommuner. Ivarsbo säger så 
här om JRF:s utspel:

– Vi har ett nytt älgförvalt-
ningssystem i Sverige sedan 
den förste januari i fjol. Det 
här är ett sätt att angripa det 
nya systemet på. Det ligger 
lite i JRF:s idé att värna den 
lille markägarens rätt att jaga 

älg. Det är inget nytt i deras 
ställningstagande. 

– För att få jaga vuxen älg 
måste markområdet vara så 
pass stort att den också föder 
en stor älg. Det krävs således 
samordnad älgjakt och för-
valtning. Det är lika för alla. 
Det nya systemet ska bidra 
till en bra anpassad älgstam, 
både vad det gäller kvalitet 
och kvantitet.

Så länsstyrelsen beslut 
att avslå JRF:s begäran är 
rätt anser du?

– Ja, det tycker jag. Vi har 

i vårt älgförvaltningsområde 
fått in några ansökningar 
om skyddsjakt, bland annat 
från markägare i Ale. Vid alla 
tillfällen har vi valt att inte 
bevilja skyddsjakt utan istäl-
let uppmanat till samarbete 
mellan markägare och jägare 
över större arealer. Skydds-
jakt får aldrig bli ett alterna-
tiv till att kringgå ordinarie 
älgjakt, avslutar Lars Ivarsbo.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Länsstyrelsen avslår Jägarnas Riksförbunds krav om omedelbar skyddsjakt på älg.

– Länsstyrelsen 
säger nej

Omedelbar skyddsjakt på älg?Omedelbar skyddsjakt på älg?

Tryggt sparande med 
fasträntekonto 2,10%*
Tre månaders bindningstid. Valfritt belopp, lägst 
20 000 kronor. Omfattas av insättningsgarantin. 

Ring mig på 0303-33 16 44
Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank

lansforsakringar.se/alvsborg

*räntesats 130130 0
Lars Ivarsbo.


