
Alefjälls Naturskydds-
förening ifrågasätter 
en utbyggnad av det 

svenska elnätet när det är 
grundat på en överproduk-
tion av elkraft från onödiga 
generatorer. 

Sverige har en elproduk-

tion som täcker vårt behov 
med råge. 

”Elproduktionen under 
2012 blev 161,6 TWh, 
vilket är 10 procent högre än 
under 2011 och den högsta 
någonsin. 2012 var också ett 
rekordår vad gäller nettoex-

porten av el. Den höga elpro-
duktionen gav ett överskott 
på 19,6 TWh som nettoex-
porterades till andra länder, 
vilket även det är det högsta 
någonsin.” 

(Källa: Energimyndighe-
ten)

Varför skall vi då belasta 
vår miljö och ekonomi med 
fler och fördyrande industri-
komplex?

Svenska Kraftnäts önske-
mål om att dra en 400 kV-
ledning mellan Trollhättan 
och Gråbo innebär inte bara 
ett intrång utan är en gigan-
tisk konfiskering av privat 
egendom! 

”Det finns planer på 
omfattande utbyggnad 
av vindkraftsproduktion i 
Dalsland, Bohuslän och Väs-
tergötland. För att kunna ta 
tillvara den kommande pro-
duktionsökningen så behöver 
stamnätet förstärkas söderut 
med ytterligare en 400 kV-
ledning mellan stamnätssta-
tionerna Skogssäter i Troll-
hättans kommun och Stenkul-
len i Lerums kommun.”

(Källa: Svenska kraftnäts 
samrådsunderlag för planerad 
400kV-ledning, Skogssäter - 
Stenkullen).

Det tas ringa hänsyn till 
boende, markägare, konsu-

menter och den miljö som 
drabbas eftersom det finns 
starka ekonomiska intres-
sen som lobbar för att kunna 
exportera el och driva upp 
elpriset så mycket som möj-

ligt.
Synpunkter från styrelsen 

för Alefjälls Naturskyddsför-
ening.

Enligt uppdrag
Bruno Nordenborg
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Det statliga affärs-
verket Svenska 
Kraftnät, som äger 

och förvaltar de stora 400 
kVolts-stamledningarna  för 
el genom Sverige, planerar 
att bygga en ny ledning mel-
lan Skogssäter i Trollhättan 
till Stenkullen i Lerums 
kommun genom bland annat 
Ale kommun.  En tjock och 
diger samrådshandling med 
5-6 olika förslag till delvis 
nya kraftled-
ningsgator 
genom Ale 
kommun har 
skickats till 
berörda fast-
ighetsägare 
och till Ale 
kommun som 
enligt Miljö-
balkens regler har inbjudits 
till samråd inför beslutet.

Frågan togs upp av 
ordföranden vid Samhäll-
byggnadsnämndens arbets-
utskotts möte i torsdags 
och arbetsutskottet beslöt 
enhälligt föreslå Samhälls-
byggnadsnämnden att helt 
avvisa alla tankar på nya 
kraftledningsgator genom 
Ale kommun.

Vi menar att Ale kommun 
redan har två stora 400 

kVolts-ledningar som går 
rakt igenom vår kommun 
från norr till söder (cirka 40 
km vardera), en 400 kVolts-
ledning  tvärs igenom från 
Kilanda till Surte i lednings-
gator som är 3-400 meter 
breda! Dessutom finns två 
130 kVolts-ledningar och en 
20 kVolts-ledning genom 
vår kommun och som också 
kräver stora fria ytor. Det 
är alltså enorma ytor som 

redan idag 
är block-
erade och 
som drab-
bar såväl 
privata fast-
ighetsägare, 
jord- och 
skogsbruks-
näringen 

som den kommunala utveck-
lingen!

Ett av de alternativ som 
Svenska Kraftnät redovisar 
som tänkbar sträckning är 
från Lödöse genom Frövet/
Färdsle, vidare genom 
Skepplanda och mot Gråbo 
i Lerums kommun. Ett 
annat från Västerlanda över 
Göta älv till Kilanda alter-
nativt Älvängen – Sannum 
genom Alefjäll . Vi kan inte 
acceptera att ytterligare 

stora markområden, en del 
redan planlagda och klara 
för nybyggnation, görs helt 
värdelösa och dessutom 
kommer att hindra all 
utbyggnad i stora delar av 
vår kommun. Vi kan inte 
heller medverka till att stora 
natur- och miljövärden 
spolieras i bl a Alefjäll  och 
tänker inte låta ytterligare 
fastighetsägare drabbas med 
inskränkningar i jord- och 
skogsbruksdriften. Vårt 
förslag är istället att utnyttja 
redan befintliga kraftled-
ningsgator och byta ut de 
gamla ledningarna mot 
moderna. Det går att nå 
samma överföringskapacitet 
utan att ta ny mark i anspråk. 
Eller helt enkelt: Gräv ner 
kablarna! Tekniken finns. 
Vi har bett våra tjänstemän 
djupdyka i ämnet inför vårt 
beslut i nämnden. Argumen-
tet att alternativen kostar 
mer köper vi inte! Allt går! 

Vi står fullt ut på kom-
munens medborgares, våra 
väljares sida!

Jan A. Pressfeldt (AD)
Samhällsbyggnadsnämndens  

ordförande
Tyrone Hansson (S)

Samhällsbyggnadsnämndens 
vice ordförande

Inga fl er kraftlednings-
gator i Ale kommun

Avvisar Svenska Kraftnäts förslag om nya kraftledningsgator genom Ale. Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande och vice ordförande, Jan A Pressfeldt (AD) och Tyrone Hansson 
(S) är helt överens i frågan.

Politisk enighet:

Behövs det en till 400 kV-ledning över Alefjäll?
– Ytterligare en negativ effekt av den ohämmade vindkraftsutbyggnaden

Ale Fjälls Naturskyddsförening oroar sig för nya kraftled-
ningsgator.                Foto: Bruno Nordenborg

Arbetsutskottet beslöt 
enhälligt föreslå Samhälls-
byggnadsnämnden att helt 
avvisa alla tankar på nya 
kraftledningsgator genom 

Ale kommun. 

Nej, Jan Skog, jag är 
varken bitter eller 
grinig. Jag tycker 

bara att det är tråkigt att 
Ale gymnasium inte kan 
drivas vidare. Förklaringen 
till det beslutet måste jag 
naturligtvis acceptera. Vad 
jag emellertid förde fram 
i min förra insändare var 
det faktum att Ale kom-
mun hade anställt personer 
för att leda gymnasiet som 
inte hade den nödvändiga 
kompetensen i det utsatta 
läge som skolan befunnit sig 
i de senaste fem åren. Det 
var ju också så, Jan, om du 
minns, att jag informerade 
dig i din egenskap av kom-
munalråd om den tilltänkta 

förvaltningschefens avgång 
från den svenska skolan i 
Fuengirola i Spanien ett par 
veckor innan hon tillsattes. 
Men du gjorde ingenting 
utan medverkade i stället 
till att hon anställdes. Det 
är kanske därför som du 
reagerar som du gör nu. Du 
hade informationen, men du 
underlät att kolla upp den 
närmare.

I övrigt kan jag i din 
insändare spåra samma 
okunskap om och närmast 
fientliga inställning till 
läraryrket som du för några 
år sedan gick ut med i denna 
tidning. Den nivån från din 
sida är alldeles för låg för att 
jag ska bemöta den här. Och 

påståendet att jag skulle ”ha 
suttit på läktaren” och inte 
bidragit med idéer om hur 
gymnasiets situation skulle 
förbättras är lika grundlöst. 
Du har ingen aning om 
hur mycket arbete som jag 
och alla andra lärare på Ale 
gymnasium har lagt ner för 
att upprätthålla Ale gymna-
siums goda rykte. Det har 
vi framför allt gjort genom 
en mycket hög kvalitet på 
undervisningen, men också 
genom mängder av idéer om 
marknadsföringsåtgärder 
och andra elevstimulerande 
åtgärder.

Slutligen: Vad du och dina 
partikamrater och alla andra 
partier borde ta tag i är det 

faktum att miljoner och åter 
miljoner av skattemedel 
hamnar i rikskapitalisters 
fickor under förevändningen 
att dessa personer driver 
pedagogiskt nyskapande 
skolor med stora möjligheter 
för alla elever. Sverige är det 
enda land i Europa som låter 
enskilda personer sko sig på 
barns och ungdomars lag-
stadgade rätt till utbildning. 

Det sista blev också 
indirekt en kort replik på 
Mikael Berglunds (M) och 
Elena Fridfelts (C) inlägg 
om friskolor i förra numret 
av Alekuriren.

Gerhard Sager
F d lärare Ale gymnasium

Gerhard Sager svarar Jan Skog om Ale gymnasium

www.folkpartiet.se/ale

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Onsdagen den 27 mars
kl. 18.00 avhåller

i samlingssalen på Backavik i Nödinge

DAGORDNING:

Anmälan på tel 0303-74 10 30, 070-558 49 13 
eller rose-marie.liberal@telia.com

Samma telefonnummer använder 
Du som vill bli medlem!

Årsmöte
FOLKPARTIET LIBERALERNA ALE


