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Stamnätet i Västsveri-
ge behöver av olika 
skäl förstärkas för att 

klara framtidens energiför-
sörjning i regionen. Det 
planeras bland annat för 
ytterligare en 400 kV-led-
ning mellan Skogsäter och 
Stenkullen.

Svenska Kraftnät bedri-
ver nu ett utredningsarbete 
för att fi nna en lämplig 
ledningssträckning mellan 
stationerna Skogsäter i 

Trollhättans kommun 
och Stenkullen i Lerums 
kommun. Utan ledningen 
kan det regionala nätet 
komma att överbelastas och 
ledningen är även nödvän-
dig för att kunna förnya 
de gamla ledningarna som 
fi nns i området.

Det som inte är lika 
tydligt är ansvaret för att 
göra så kallade samhällse-
konomiska kalkyler som är 
vanliga när det gäller andra 

infrastrukturprojekt som 
vägar och järnvägar. 

Vilka åtgärder avser 
ministern att vidta för att 
Svenska Kraftnät även skall 
se på samhällsekonomin 
och inte bara kostnaden 
samt möjligheter för att 
gräva ned ledningar i tätbe-
byggda områden när man 
planerar för kommande 
kraftledningar?

Jörgen Hellman (S)
Riksdagsledamot

Skriftlig fråga till Anna-Karin Hatt (C) 
om utbyggnaden av ny 400 kV-ledning

En av dem allra vikti-
gaste frågorna i det 
kommunala valet i 

september är skolan. De 
studerande i kommunen är 
värda den absolut bästa ut-
bildningen. Det spelar ingen 
roll om du började skolan 
i höstas eller om du går i 
högstadiet. Du förtjänar att 
bli utlärd av professionella 
lärare som har tid att hjälpa 
dig, som ser dig och dina 
behov. Du ska känna dig 
sedd, hörd och du ska inte 
må dåligt över att gå till 
skolan på morgonen.

Mina grundskolelära-
re var fantastiska. De var 
stränga men de var roliga. 
Vi åkte ofta på studieutfl yk-
ter, vi hade ett roterande 
schema om vilka i klassen 
som skulle läsa för förskole-
barnen och vilka som skulle 
hjälpa bamba personalen. Vi 
älskade det.

Lärare är så otroligt vikti-
ga. Det är så otroligt viktigt 
att rätt lärare är på rätt 
plats. Det är otroligt viktigt 
att eleverna har respekt för 
läraren och att läraren har 
respekt för eleverna. Att de 
blir sedda som människor. 
Eleverna i mellan och 
högstadiet är individer som 
vet så mycket mer än vad 
ni tror. De är individer som 
växer upp i en annan tid än 

vad du själv gjort. Det är 
otroligt viktigt att utbild-
ningen och sättet lärare 
undervisar refl ekterar det. 

I min skola så var en 
med läraren och med hjälp 
av läraren kunde vi ta över 
världen. 

Klassrummet spelar inte 
jättestor roll om läraren är 
bra på att lära ut. Om biolo-
gi läraren vill lära sina sjuor 
om regnskogen låt läraren 
åka till Universeum och 
förklara hur det fungerar i 
regnskogen där. Sitt ute och 
diskutera böcker på svenska 
lektionerna. Gör lektionerna 
roliga för alla inblandade. 
Använd nya sätt och saker 
för att lära ut saker. Se varje 
lektion som ett steg närmare 
att bli världsbäst på precis 
det du drömmer om. 

Jag hade världens bästa 
SO lärare. Jag drömde om 
att bli politiker och histori-
ker. Jag lärde mig så mycket 
och jag förälskade mig i 
politik och min lärare hjälp-
te mig förstå världen på ett 
nytt sätt. Jag kände under 
hens lektioner att jag kunde 
bli Sveriges första kvinnliga 
statsminister. Det enda jag 
ångrar från min tid i grund-
skolan är att jag aldrig visade 
hur mycket jag uppskattade 
mina lärare. Jag har aldrig 
tackat min SO lärare för hur 

hen förändrade mitt liv till 
det bättre.

Lärare är otroligt viktiga. 
Ge dem inte mer pappers-
arbete, ge dem mer tid till 
att lära ut. Låt eleverna gå i 
skolan tio minuter extra om 
det är det som behövs för att 
läraren ska hinna prata med 
alla elever. Alla elever ska 
få känna så som jag kände 
under mina SO lektioner, 
jag kräver att alla elever ska 
få känna att de är världsbäst. 
Jag vill att de ska känna 
att de kan göra vad de vill, 
att de kan uppnå alla sina 
drömmar.
Lärare är otroligt viktiga, 
elever är otroligt viktiga. 
Det är så otroligt viktigt att 
man inte bli illamående över 
tanken att man ska till sko-
lan. Det är så otroligt viktigt 
att det är bra lärare som 
undervisar den här kommu-
nens unga. Att både elever 
och lärare är redo att lära sig 
och bli bättre människor.

Tvinga inte elever och 
lärare att oroa sig och må 
dåligt över skolresultatet, 
låt dem fokusera på att må 
bra och vara bra människor 
först, resten kommer auto-
matiskt. Lita på mig.

Alfrida Johansson
Grön Ungdom och Miljöpartiet 

Skolan blir valets 
viktigaste fråga
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SOPPA & 
POLITIK

Torsdag 13/3 kl 19.00

Folkets hus i Nol
Tema: Kultur och fritid

Välkomna!

(S)-GRUPP 
Måndag 10/3 kl 18.30

Folkets hus i Nol
Göteborgs kommunalråd 

Johan Nyhus (S) med ansvar 

för trafi kfrågor informerar

Tema: Valet 2014 
- ett samtal mellan Paula Örn 
och Thor Eliasson samt dialog 

med deltagarna.

SENIORTRÄFF/
DAGLEDIGA

Torsdag 6/3 kl.10.30

Folkets hus i Nol

Sverige är ett bra land 
att leva i. Vi har mycket 
att vara stolta över. 

Samtidigt är det något som 
håller på att gå sönder. När 
400 000 personer inte har 
jobb efter sju år av borgerli-
ga åtgärder är det något som 
är väldigt fel. 

Vi socialdemokrater här 
i Ale är tydliga med att 
göra vår del för att skapa 
en politik som kan sätta 
fl er i arbete. Vi vill göra det 
genom att börja med våra 
ungdomar. Här i Ale vill vi 
arbeta för att våra ungdomar 
ska vara bättre rustade för 
att möta arbetsmarknaden. 

Det första steget tar vi 
genom att vi nu, återigen, 
har lyckats se till att skolan 
får ett tillskott av pengar de 
så väl behöver. Det andra 
steget för oss är att alla unga 
i Ale ska erbjudas sommar-
jobb. Att få möjligheten 
att ta ansvar, passa tider 
och att dessutom få tjäna 
egna pengar tror vi är en 
ovärderlig erfarenhet för 
våra ungdomar. Det tredje 
steget för oss är Nollvisio-
nen för ungdomsarbetslös-
heten. Här har vi tagit fram 
ett antal olika åtgärder för 
att ingen ung i Ale ska vara 

utan jobb. En satsning som 
går hand i hand med den 
ungdomsgaranti vi går till 
val på.

Självklart är vi besvikna 
över att Alliansen, Alede-
mokraterna och Sveri-
gedemokraterna inte ser 
ungdomsarbetslösheten och 
jobben som den viktigaste 
framtidsfrågan för Ales ung-
domar. Å andra sidan blir 
det tydligt att vi behöver en 
socialdemokratisk ledning 
i Ale. Politiker som klarar 
av att prioritera och faktiskt 
gör skillnad. För jobben och 
för skolan. 

Vi tror att detta är rätt val 
för Ale men 
vi är också 
tydliga med 
att vi måste 
vara lyhörda 
för hur alla 
alebor ser på 
våra politis-
ka visioner. 
Därför har 
du som bor 
här just fått 
ett Dialog-
program 
från Social-
demokrater-
na i Ale. Där 
ber vi dig 

att hjälpa oss att prioritera 
och lyfta fram vilka politiska 
frågor som är viktigast för 
dig i framtiden. Hjälp oss 
att tillsammans göra Ale till 
en ännu bättre plats genom 
att fylla i och skicka in dina 
tankar och idéer till oss. 

Tillsammans bygger vi 
framtidens 
Ale. 

Paula Örn (S) 
Kommunalråd

Framtiden bygger vi tillsammans

SAAB 9-3 1,8T
BIOPOWER LINEAR SPORT-
COMBI 149 HK -07 18000 MIL, 
49 900 kr

ACC-klimatanläggning, Dragkrok, ABS, Airbag på 
förar och passagerarsidan, Sidoairbags, Elhis-
sar fram och bak, El-speglar, Servo, C-lås, Stereo 
med CD och AUX-utgång, Stolsvärme, Svart halv-
skinn, ESP, Farthållare, Färddator, Multifunktions-
ratt, LM-fälgar sommardäck, vinterdäck (dubb), 
El-stol förarplats, Komplett servicebok, Nyservad, 
Svensksåld

TEL. 0723-885297

SKEPPLANDA. I fredags var det premi-
är för Fredagsmys på Forsvallen.

Det är SBTK:s föräldraförening som 
står bakom initiativet.

Ett 40-tal ungdomar kom till klubb-
huset för att ha kul tillsammans.

Föräldraföreningen gör i samarbete med 
Vakna och ungdomsledarna i SBTK en sats-
ning som innebär öppet hus med cafeteria 
på Forsvallen tre fredagar i vår. Beroende på 
intresset kan det bli en förlängning fram till 
sommaren. I fredags skedde första mysstun-
den och responsen blev god.

– Vi vänder oss till ungdomar från årskurs 
3 upp till och med årskurs 9. Alla är välkom-
na, inte bara klubbens medlemmar. Deltagar-
na får själva vara med och utforma Fredags-
myset. Tanken är att ge barn och ungdomar 
en plats att vara på i Skepplanda, där de bara 

kan ”hänga” eller delta i de aktiviteter vi 
kommer att ha, säger Jessica Lindblad.

Många vuxna fanns på plats för att ta hand 
om besökarna och idel positiva röster hördes 
efter premiärkvällen.

– Nästa Fredagsmys är den 21 mars med 
fi lmkväll som tema, avslutar Jessica Lindblad.

JONAS ANDERSSON

Fredagsmys på Forsvallen. Ett 40-tal barn och 
ungdomar närvarade på premiärkvällen.

Fredagsmys på Forsvallen

Skriv en insändare 
och skicka den till 

perra@alekuriren.se


