
Svenska Kraftnät 
informerade i onsdags 
berörda alebor om vilka 

alternativ som utreds för en 
ny 400 kV-ledning mellan 
Skogssäter i Trollhättan och 
Stenkullen i söder. Det blir 
enligt det alternativ som 
känns som huvudförslaget  
ledningsgata på ca 90 meter 
som går genom fem kommu-
ner, däribland Ale och Lilla 
Edet. Över 300 personer 
mötte upp i Medborgar-
huset. Deras protester är i 
samklang med kommunled-
ningens samlade årsikt, men 
vad spelar då detta för roll? 
Vad väger tyngst? Riksintres-
sen eller ett i sammanhanget 
fåtal kommuners vädjan och 
intrånget hos ett hundratal 
fastighetsägare?

Jag hyser stor respekt 
för riksintressen, men det 
betyder ju inte samtidigt att 
det får användas som argu-
ment för huvudlösa beslut. 
Alternativ måste alltid utre-
das och i detta fall föreslås att 
den luftburna ledningsgatan 
istället ska grävas ner. Omöj-
ligt säger Svenska Kraftnät 
samtidigt som förslagställar-
na berättar om att världens 
längsta likströmsledning pre-
cis är nedgrävd mellan Norge 
och Holland, sträcka 58 mil. 
Resultat; mycket lyckat. Mel-
lan Värnamo och Lyby gräver 
Skanska, i projektet Sydväst-
länken, ner en likströmskabel 
som blir 18,5 mil lång. Den 
nedgrävda sträckan blir värl-

dens längsta på land. Mellan 
Gråbo och Trollhättan är av-
ståndet 8 mil. Problemet är 
enligt Svenska Kraftnät att 
det i nämnda fall handlar om 
likström och att det som nu 
planeras är ledningar för väx-
elström. Frågan är då om det 
är en tillräcklig ursäkt. Efter-
som det uppenbarligen har 
fungerat att använda likström 
på vissa håll är det kanske 
möjligt även här? Hur noga 
har frågan utretts? Att gräva 
ner en växelströmskabel en 
längre sträcka innebär enligt 
Svenska Kraftnät en stor ef-
fektförlust, men vad är en 
lång sträcka? Kan man gräva 
ner vissa delar av sträckan 
för att rädda ett antal hushåll 
och fastigheter? Har Svenska 
Kraftnät redan bestämt sig? 
Är samråden med ortsbor 
och kommuner bara en del av 
spelet? 

Jag förstår att det väcks 
lika många frågor som för-
akt. Tänk dig själv att via ett 
brev informeras om att en 
ny kraftledning ska kliva in 
på tomten, att värdet på ditt 
boende riskerar att halveras 
om du trots allt väljer att 
bo kvar eller att kraft-
ledningen hamnar mitt 
i vardagsrummet och 
helt sonika tvingar dig 
att flytta. Hur man än 
vänder och vrider på det 
här så känns både kom-
munen och de enskilda 
medborgarna väldigt små 
i förhållande till det statli-

ga verket och dess intressen. 
Har de väl bestämt sig drar 
de sig knappast undan, men 
kan de gräva ner sig istället 
för att via en luftburen led-
ning ständigt göra sig på-
mind hade vi lättare kunnat 
acceptera deras dominanta 
ställning...

Ale kommun engagerade 
och informerade medlem-
marna i Älvängens företagar-
förening om centrumutveck-
lingen. För oss som varit med 
de senaste 15 åren var det 
inte mycket nytt. Det hand-
lar mer om att man väcker 
liv i gamla planer. Frågan 
är när de ska realiseras. Det 
pratas också om vilka verk-
tyg som ska användas för att 
göra orterna mer attraktiva. 
Fontäner, statyer? Spara den 
frågan och se till att få fart på 
byggnationen av bostäder. 
Det är fler plånböcker som 

hela Ale behöver. 

Riksintresse som hotar

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

VECKA 07         NUMMER 06|02 LEDARE

SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JOHANNA ROOS
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 000 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. För fel i annons 
svarar tidningen för högst kreditering av 
annonskostnaden eller ett nytt införande.  
Allt återgivande av texter, bilder och annonser 
utan tidningens medgivande är förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande innehåll. 

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser  
i en av Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. 
Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom 
print och digitala medier såsom film och 
hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov 
inom reklam och marknadsföring ska behöva 
vända sig någon annanstans än till just 
lokaltidningen.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.
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hela Ale behöver

OK Alehof håller sitt

ÅRSMÖTE
måndag 10 mars kl 18:30

i församlingshemmet i Skepplanda.

Välkomna! 
/Styrelsen

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

Ahlafors Fabriker. Pris från 600:-/månad

Tel 0303-74 06 00, 0704-20 07 93

ÅRSMÖTE
Söndag 23/2 kl 18.00

i Skepplanda Simhall

Alla medlemmar hälsas 

välkomna!
www.alesimmarna.se

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

Boka nu!

Mer än bara lokaltidning

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se 0704-92 35 07

ÅRSMÖTE

ALE MHF
Söndag 9 mars

Surte Bandys klubbstuga  
på Alex väg i Bohus

MHF/U kl 17.00
ALE Trial Klubb kl 17.30

Välkomna, Styrelsen

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens 
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

400 kr inkl. moms/hjul*

400 kr inkl. moms per axel  
600 kr inkl. moms per axel*
 
600 kr inkl. moms per axel*
800 kr inkl. moms per axel* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00


