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En villabrand inträffade i Nygård vid 10.30-tiden på fre-
dagen. Branden uppstod i ett sovrum och kunde begränsas 
till just detta rum. Två personer befann sig i huset, men 
båda lyckades ta sig ut. En av dem fördes till sjukhus med 
eventuella rökskador. Räddningstjänsten i Lilla Edet ryckte 
ut för att släcka elden, som tämligen snabbt var under 
kontroll.                                           Text: Jonas Andersson

Villabrand i Nygård
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ALAFORS. Oro och frus-
tration.

Protesterna är starka 
mot den nya kraft-
ledning som planeras 
mellan Trollhättan och 
Stenkullen och som i så 
fall kommer att skära 
genom Ale kommun.

– Det är en tuff si-
tuation, säger Tommy 
Carlsson, ordförande i 
den aktionsgrupp som 
har bildats i Ale.

I onsdags kallade Svenska 
Kraftnät till ett andra sam-

rådsmöte i Medborgarhuset 
med anledning av att infor-
mera om projektet och sam-
tidigt få in synpunkter på 
de utredningsområden som 
finns för den planerade luft-
ledningen genom fem väst-
svenska kommuner.

– Stamnätet för el be-
höver förstärkas. Det är en 
viktig ledning, säger Olof 
Klingvall, pressekreterare 
på Svenska Kraftnät.

Tittar brett
På tisdagen genomfördes ett 
liknande samrådsmöte i Le-
rum och på torsdagen var det 
invånarna i Lilla Edet som 
fick säga sitt.

– Vi vill få in ett så bra 
underlag som möjligt från 

markägare, föreningar och 
andra organisationer som 
verkar i området. Vårt mål är 
att bygga en ledning som är 
bäst ur så många perspektiv 
som möjligt. Därför tittar 

vi brett. Det är invånarna 
som bor här som känner till 
de lokala förutsättningarna. 
Vi sammanställer alla syn-
punkter som kommer in. 
Synpunkterna ska vara oss 
tillhanda senast den 21 mars, 
säger Olof Klingvall och till-
lägger:

– Nästa steg blir att ta 
fram en miljökonsekvensbe-
skrivning och därefter göra 
en ansökan till Energimark-
nadsinspektionen om att få 
bygga en ledning.

Motståndarna till en ny 
luftburen kraftledning är 
många. Ale kommun har 
tagit ställning i frågan och 
anser att befintlig lednings-
gata ska användas alternativt 
att den nya ledningen blir en 
jordkabel. Den idén avfärdar 
dock Svenska Kraftnät.

– Med växelström kan 
man bara gräva ner ledning-
en väldigt korta sträckor, an-
nars förlorar man i stort sett 
all effekt, säger Olof Kling-
vall.

Har förståelse
Närmare 300 personer tog 
del av onsdagskvällens sam-
rådsmöte som tillika var ett 
öppet hus där representanter 
från Svenska Kraftnät fanns 
på plats för att dels ge en 
nulägesrapport, dels svara på 
frågor från allmänheten.

– Vi har förståelse för den 
oro som berörda invånare 
känner, säger Olof Klingvall

Tommy Carlsson och 

övriga i aktionsgruppen är 
glada för det stöd som kom-
munen ger uttryck för. Hu-

ruvida motståndet hjälper 
när riksintressen ska ställas 
mot enskilda kommuners 
särintressen återstår att se.

– Naturligtvis känner vi 
en viss förtvivlan, men vi ger 
definitivt inte upp vår kamp. 
De experter som vi har ta-
lat med utesluter inte att en 
nedgrävd likströmsledning 
skulle vara en möjlig lös-
ning. Nummer två är annars 
att se över möjligheterna till 
en alternativ dragning, säger 
Tommy.

– Det är många som lever 
i oro just nu. Någonstans 
mellan 50 och 100 fastighe-
ter berörs av den nu utmåla-
de ledningskorridoren. Alla 
kommer givetvis inte att bli 
föremål för inlösen, men hur 
känns det att bli granne med 
en kraftledning? Värdet på 
huset minskar samt att bo-
ende- och livsmiljön påver-
kas radikalt, avslutar Tommy 
Carlsson.

Tommy Carlsson från Sannum leder den aktionsgrupp som har bildats i Ale med anled-
ning av den planerade kraftledningen. Här i samspråk med LRF-konsult Erik Einarsson 
och Birgit Jönsson från LRF Västra Sverige.

Representanter från Svenska Kraftnät fanns på plats i Medborgarhuset i onsdags kväll för att svara på allmänhetens 
frågor.
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– Svenska Kraftnät bjöd in till nytt samrådsmöte

Starka protester 
mot ny kraftledning

i Medborgarhuset, Alafors 
den 10 mars 2014  kl 19.00
På dagordningen sedvanliga årsmöteshandlingar såsom 
årsberättelse, bokslut och vägavgift samt framläggande  

av debiteringslängd 2014 och fastställande av  
förfallodag för debitering 2014-04-30

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga  
14 dagar före årsstämman på Tempo i Nol.

www.nol-alaforsvagforening.se

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 28 februari 2014 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 
449 41 Nol

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!

// styrelsen

Stärk Västra Götaland på den 
internationella kulturscenen
– sök resestipendium från regionens kulturnämnd

Bor du i Västra Götaland 
och arbetar med kultur? 
Då kan du söka Västra 
Götalandsregionens 
resestipendium. Stipendierna 
kan delfinansiera 
resor som stödjer och 
utvecklar internationella 
kultursamarbeten som 
bedöms stärka Västra 
Götalandsregionen i ett internationellt perspektiv.

Din ansökan ska vara oss till handa senast 17 mars.

Läs mer om våra kriterier och hur du söker på:  
www.vgregion.se/kultur/internationella-resestipendier

Olof Klingvall, pressekrete-
rare på Svenska Kraftnät.

Någonstans 
mellan 50 och 
100 fastigheter 
berörs av den 

nu utmålade lednings-
korridoren. Alla kommer 
givetvis inte att bli före-
mål för inlösen, men hur 
känns det att bli granne 
med en kraftledning?
TOMMY CARLSSON


