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Bruno Nordenborg, 
Alefjälls Naturskydds-
förening, ifrågasätter i 

Alekuriren vecka 8 Svenska 
kraftnäts omdöme gällande 
stamnätsutbyggnaden för 
el i Västra Götaland. Hans 
svepande argumentation 
riskerar dock att skapa en 
felaktig bild av möjligheter 
med annan teknik.

Den största missuppfatt-
ningen är att en markförlagd 
likströmsledning på sträckan 
överhuvudtaget skulle vara 
ett alternativ. Elen produce-
ras och konsumeras närmast 
uteslutande som växelström. 

I fallet med ledningen 
Skogssäter-Stenkullen be-
hövs växelströmsledningen 
för att skapa ett maskat nät 
av ledningar där elen kan 
ta alternativa vägar vid en 
störning. Ett starkare nät 
i Västra Götaland ger en 
tryggare elleverans till såväl 
stora som mindre orter. En 
likströmsledning på sträckan 
bidrar inte till driftsäkerhe-
ten på samma sätt.

 Att gräva ner växel-
strömsledningar så långa 
som sträckan Skogssä-
ter-Stenkullen går inte med 
mindre än att effekten blir 
lidande. Som Nordenborg 
själv konstaterar blir effekt-
förlusterna mångdubbelt 
högre med markförlagd 
växelströmsledning. Därför 
förordas att ledningen byggs 
som en luftledning.

 Likströmsdelen av led-
ningen SydVästlänken som 
Bruno Nordenborg refere-
rar till syftar delvis till något 
annat: att öka överföringen 
från mellersta till södra 
Sverige. Ryggraden i det 
svenska och nordiska elnätet 
är dess utformning som väx-
elströmsnät som gör att det 
kan hållas sammankopplat. 
Sidéns/Hylanders inlägg i 
GP om teknikval som också 
refereras till beskriver inte 
hur ett likströmsalternativ 
skulle fungera i det aktuella 
fallet.

 Missuppfattningen om 
att det finns alternativ teknik 
som skulle kunna vara ge-
nomförbar på sträckan och 
uppfylla de krav vi ställer på 
driftsäkerheten är olycklig. 
En sådan missuppfattning 
skapar osäkerhet och fel 
förväntningar bland mar-
kägare och boende och tar 
fokus från den viktiga och 
konstruktiva dialogen med 
berörda om den nya sträck-
ningen, natur- och kulturin-
tressen och boendemiljö.

 Svenska kraftnät försöker 
alltid vara tydliga med de 
förutsättningar som råder 
där vi utreder en ny sträck-
ning. På sträckan Skogssä-
ter-Stenkullen finns inga 
tekniska alternativ till en 
luftledning för växelström.

 Olof Klingvall
Pressekreterare, Svenska kraftnät

Klargörande om missupp-
fattning om möjlig teknik

Vill verkligen aleborna 
betala mer än nödvändigt?
Det har varit många 

insändare om per-
sonlig assistans här

av kommunal personlig as-
sistans. Kommunens ansvar 
för de första 20 timmarna

välbehövligt i ett ansträngt 
budgetläge.

S-V-MP säger att det går

makten i Ale kommun. De 
åtgärder som de räknar upp 
i sin reservation skulle näm-

Håll Dig till sanningen!
Du påstod i senaste 

Alekuriren att det 
är ”ordförandens - i 

rådet för funktionshinder-
frågor - uppgift att följa 
frågorna så aktuella beslut 
kommer upp som informa-
tion”.

Jag har lusläst regle-
mentet och något sådant 
står där inte. Skulle så vara 
fallet skulle ledamöter och 
ersättare från Omsorgs- och  
Arbetsmarknadsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
Kultur- och  Fritidsnämn-
den och Utbildningsnämn-
den vara överflödiga på 
rådets

sammanträden.
I och med att jag är 2:a 

vice ordförande i såväl 
Kommunstyrelsen som 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott följer jag väldigt 
många frågor. 
Övermaga av Dig att 
kräva att jag ska vara insatt 
i nämndernas alla frågor 
också!

Vi har ett väl fungerande 
funktionshinderråd som 
arbetar för att förbättra 
för alla funktionshindrade 
människor i Ale kommun. 
Vi har ett mycket gott 
samarbetsklimat mellan 
föreningarnas företrädare, 

förtroendevalda och vår 
förträffliga sekreterare. De 
flesta av oss försöker se 
möjligheterna  - inte svå-
righeterna. Insändare  med 
personpåhopp förhöjer ju 
inte stämningen precis!
Och JO vi har Alliansgrupp-
möten 
och även 
Folkpar-
tigrupp-
möten.

Rose-Marie Fihn (FP)
Ordförande i rådet för 
funktionshinderfrågor

Svar på Eje Engstrands (S) insändare vecka 7:

Svenska Kraftnät (Svk) 
påstår att Sverige behö-
ver förstärka det svens-

ka stamnätet trots att vi har 
ett elöverskott. Är det värt 
att offra den svenska miljön 
för att kunna exportera el 
till Europa?

Svk kan åtminstone mins-
ka åverkan genom att gräva 
ner ledningen. 

En likströmsledning 
skapar inget farligt magnet-
fält, inga oljud när det blåser 
eller vid fuktig väderlek. 
En likströmsledning ger 
mindre energiförluster än 
en växelströmsledning. En 
likströmsledning kan döljas 
och slingra fram för att 
undvika onödiga skador. 
En likströmsledning är inte 
känslig för stormar och sa-
botage. En likströmsledning 
skapar minst lidande.

Svenska Kraftnäts press-
sekreterare Olof Klingvall 
påstår:

”Med växelström kan 
man bara gräva ner ledning-
en väldigt korta sträckor, 

annars förlorar man i stort 
sett all effekt” 

I tidningen ny teknik 
kan man läsa om världens 
längsta likströmskabel, 580 

km, mellan Norge och i 
Nederländerna:

”Förlusterna vid överfö-
ringen är mycket små, cirka 
3,7 procent, säger Svante 
Svensson, ABB:s projektchef 

för strömriktarstationerna.  
Om det överhuvudtaget 
vore möjligt att bygga en 
lika lång växelströmskabel 
skulle förlusterna vara tre 
gånger så stora, säger han 
till Ny Teknik.”

Svenska Kraftnäts press-
sekreterare Olof Klingvall 
påstår:

”Hela vårt elnät är upp-
byggt kring växelström. Den 
här ledningen blir en viktig 
pusselbit i att stärka det 
västsvenska elnätet och öka 
driftssäkerheten. Då är inte 

likström något alternativ”
På ”nyhetsrummet.se” 

kan man läsa att likströms-
kabel ingår som en pusselbit 
i det västsvenska elnätet:

”Sydvästlänken är ett 
stort projekt för att trygga 
elförsörjningen i stora delar 
av Sverige. Skanska och 
Schakt & Transport har 
ansvar för sträckan Värna-
mo till Lyby, totalt ca 18,5 
mil. När de är klara har de 
grävt ner världens längsta 
likströmskabel på land.”

(Avståndet mellan Skogs-

säter och Stenkullen är c:a 
8 mil.)

I GP Debatt, 9 februari 
2014 skriver Göran Sidén 
universitetslektor, elkraft-
teknik Högskolan Halm-
stad och Jonny Hylander 
professor, förnybar energi, 
Högskolan Halmstad:

”Senaste miljövänliga 
tekniken

Nya kraftledningar på 
land förutsätter att man 
använder den senaste och 
miljövänligaste tekniken, 
markförlagda högspännings-
kablar för likström, HVDC. 
Att bygga luftledningar är 
föråldrat och medför många 
problem. En av bränder-
na i Norge senaste tiden 
orsakades av gnistor från 
en felaktig luftledning. Nya 
luftledningar bör därför inte 
tillåtas.”

Det finns en uttalad kom-
munövergripande politisk 
åsikt emot en växelströms-
ledning från Lerum till 
Trollhättan.

Regeringen bör ifrågasät-
ta Svensk Kraftnäts kompe-
tens och granska direktiven. 

Ett likströmsalternativ 
måste undersökas, inte 
avfärdas!

Bruno Nordenborg
Ordförande Alefjälls 

Naturskyddsförening

Ljuger Svenska Kraftnät?

Svenska Kraftnäts planera-
de 400 Kv-ledning mellan 
Skogssäter och  Stenkull-
en tvärs genom Ale möter 
hård kritik.

Trodde i min enfald 
att pendeltåget 
skulle locka folk att 

åka kollektivt, men så är 
tydligen inte fallet för oss i 
norra Ale, det vill säga norr 
om Älvängen. Vill vi en 
vardagskväll gå på bio, jobba 
sent eller kanske gå ut och 
äta middag så måste vi från 
och med den nya tidtabellen 

från december 2013 – åka 
från stan senast 20.50.

Alla har inte bil eller 
varken kan eller vill köra, 
men då skall vi tydligen 
hålla oss hemma. Med 
tidigare 600-bussen kunde 
vi åka hela vägen från stan 
fram till strax före 24.00 på 
vardagar, likaså fanns senare 
förbindelser på vardagar 

med pendeln fram till de-
cember 2013 – men sedan 
dess är det stopp. Vad säger 
detta oss, jo som i alla andra 
sammanhang räknas endast 
de boende i Ale fram till 
Älvängen – därefter är det 
stopp. Skärpning!

Boende i Båstorp, Alvhem

Kollektivtrafik inget för oss i norra Ale
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Vänsterpartiet i Lilla 
Edet har, utan av-
siktsförklaring på nå-

got sammanträde, lämnat in 
en ”protokollsanteckning” 
som är ankomststämplad 
2014-02-28 och som är lika 
med dagen efter senaste 
sammanträdet med Utbild-
ningsnämnden! 

Problemet är bara att 
Vänsterpartiet har diarie-
hänvisat den till ärendet 
Högstadieorganisation vid 
sammanträdet 2013-12-10, 
alltså tre nämndsmöten 
tillbaka!? 

Ingen ledamot har begärt 
och således inte fått en note-
ring om någon avsikt att in-
komma med en protokolls-
anteckning! Detta gäller 
samtliga sammanträden som 
behandlat Högstadieorga-
nisationen. Endast bild-
ningschef Maria Andersson 
begärde och fick göra en 
protokollsanteckning vid 
senaste sammanträdet.

Vad kan då vara förkla-
ringen till detta märkliga 
förfarande av Vänsterpar-
tiet?

I förra veckans artikel om 

beslutet Högstadieorgani-
sation gav Linda Alsing (V), 
ledamot i Utbildningsnämn-
den, en hänvisning till just 
denna ”protokollsanteck-
ning” att ”Vänsterpartiet 
inte anser att Tingbergs-
skolans högstadium skulle 
flyttas till Fuxernaskolan i 
Lilla Edet”!

Detta skulle förmodligen 
tolkas som att Vänsterpar-
tiet var det parti ingående 
i majoriteten (S, V och Fp) 
som ”dokumenterat” tagit 
ett, hos framförallt föräld-
rarna i Lödöse, populärt 

ställningstagande så tidigt 
som 2013-12-10 i ärendet 
Högstadieorganisation!

Vad håller Vänsterpartiet 
i Lilla Edet på med när det 
lämnas in ”bakdaterade” 
skrivelser? 

Försöker man införa ett 
nytt begrepp – retroaktivt 
ställningstagande?

Lars Ivarsbo (C)
Vice ordförande och gruppledare

för oppositionen (M, C, Kd och Mp)
i Utbildningsnämnden,

Lilla Edets kommun

Vindbruksområden bort?
Vad är det som har hänt?
Politiker har vänt!
Är det Pressfeldt som regerar?
Alliansen bara applåderar.
Är det svågerpolitik?
Sysslar Ale med sådan skit?
Fukoshimas utsläpp av  
radioaktivitet,
även det har kommit hit!
Vindkraften är naturlig  
och ren!
Kärnkraften betalar vi väl nu?
Eller våra barn och barn-
barn…sen?

Vindbruk,
ja tack!

Populistisk desperation hos Vänsterpartiet i Lilla Edet?

Årsmöte i PRO Surte-Bohus

Ett välbesökt årsmöte i Bohus servicehus.

Nästan 100 medlemmar 
hade hörsammat kallelsen 
till årsmötet för PRO Sur-
te-Bohus. Vår ordförande 
Wivi-Anne Radesjö öppna-
de mötet med en parenta-
tion över de medlemmar 
som lämnat oss. Därefter 
sjöng vår eminenta kör.

Klas Svensson valdes 
till mötesordförande och 
Gunilla Carlson till sekre-
terare. Sittande styrelse om-
valdes. Barbro Andersson 
har avsagt sig sitt uppdrag i 
styrelsen. Birgit Andersson 
nyvaldes som suppleant.

Verksamhetsberättelsen 
genomgicks och vi fick 
bland annat en mycket 
bra genomgång av Ritva 
Jansson vad som behandlats 
i Samrådsgruppen och KPR. 
Det var upplysande att så 
här i valtider få reda på Ale 
kommuns inställning till oss 
pensionärer. Vi har ju som 
tradition att utnyttja vår 
rättighet att gå till valurnor-
na. Det har ställts skriftliga 
frågor till samtliga partier 
hur de ser på äldrefrågor 
i kommunen. Ingen av 
partierna har lämnat något 
svar. Vi anser även att en 
möteslokal för oss pensionä-
rer borde finnas i den södra 
delen då matsalen i Bohus 
sagts upp av kommunen. 
Detta bör ingå i friskvårds-
programmet.

Verksamhetsberättelsen 
och revisionsberättelsen 
godkändes av mötet. Styrel-
sen beviljades full ansvars-
frihet.

Wivi-Anne tackade och 
avslutade mötet samt delade 
ut blommor. Därefter drack 
vi kaffe och åt goda semlor 
under det att vi underhölls 
av Clas Brunsten & Com-
pani med musik, glada visor 
och roliga historier.

Gunilla Carlson

LÖDÖSE. I lördags var 
det Internationella kvin-
nodagen.

Centerpartiet och 
Centerkvinnorna i Lilla 
Edet passade därför på 
att uppmärksamma en 
företagarkvinna.

Tina Åkesson i Lödöse 
erhöll diplom och bjöds 
på tårta.

Idag drivs cirka 27 procent 
av landets företag av kvin-
nor. Det innebär att Sverige 
har ett av västvärldens mest 
mansdominerade företagan-
de.

– Vi vill så klart att före-
tagarkvinnorna ska bli fler. 
Fler företagarkvinnor är en 
förutsättning för ett jämställt 
näringsliv med fler kvinnor i 
bolagsstyrelser och i de ope-
rativa ledningarna. Företa-
garkvinnorna ger helt enkelt 
förutsättningar för fler kvin-
nor med makt i näringslivet, 
för ett jämställt samhälle, 

och det tycker vi är viktigt, 
säger Centerpartiets grupp-
ledare Julia Färjhage.

– Av den anledningen 
bestämde vi oss för att upp-
märksamma en kvinna som 
redan tagit steget och gjort 
affärer av sina idéer, förkla-
rar Julia Färjhage.

I fredags eftermiddag fick 
Tina Åkesson besök av Cen-
terkvinnorna Julia Färjha-
ge och Carina Andersson. 
Tina driver Mellomgården 
som ingår i Gröna Gårdar. 
Hela familjen är delaktig i 
jordbruket, men Tina sköter 
det huvudsakliga arbetet på 
gården som förutom kött-
djur också innefattas av eko-
logisk spannmålsodling.

– Tina är en av de kvinnor 
som vågat. Vi hoppas att hon 
inspirerar fler kvinnor att bli 
egna företagare. Vi bjuder på 
tårta och delar ut ett diplom 
för att visa vår uppskattning 
för hennes arbete, avslutar 
Julia Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Tina Åkesson erhöll diplom

Tina Åkesson, som driver Mellomgården, uppmärksammades av 
Centerpartiet i Lilla Edet med anledning av den Internationella 
kvinnodagen. Carina Andersson överlämnade ett diplom.

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01
Öppet Mån-fred 10-18, Lördag 11-15

www.karebybil.se

ERBJUDANDE från Kareby bil
Audi A6 3,0 TDI Quattro Aut -10  169.900 kr 
BMW 118 143hkr -09  124.900 kr 
BMW M3 3,2 / 343HK -01  134.900 kr 
Ford C-Max 1,6 TDCI Titanium -09  99.999 kr 
Ford Escort 1,6 CL -87  4.900 kr 
Ford Focus Titanium  1,6T -13  179.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI 5-dörr -11  114.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO 5-dörr -13  149.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI Komfort -07  59.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI Komfort 5-dörr -08  69.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -09  69.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -12  119.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 Crdi ECO Komfort -10  99.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 Ex 5D -10  89.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 Crdi ECO -11  114.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 CRDI -11  107.500 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 CRDI Komfort -11  107.500 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 CRDI Komfort -10  104.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 Crdi ECO -10  109.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 EX -08  64.900 kr 
Kia Cee´d SW 1.6 Crdi ECO -10  104.900 kr 
Kia Cee´d SW 1.6 Crdi ECO -12  119.900 kr 
Kia Cee´d SW 1.6 Crdi ECO -10  104.900 kr 
Kia Cee´d Sw 1,6 Crdi ECO -12  129.900 kr 
Kia Magentis V6 188HK -06  69.900 kr
Kia Opirus 3,5 V6 Aut -05  34.900 kr 
Kia Optima 1,7 CRDI Komfort -12  199.900 kr
Kia Picanto 1,0 ECO EX 5D Edition -13  89.900 kr 
Kia Sorento 2,2 EX CRDI PP -12  274.900 kr 
Kia Sportage 1,6 EX 2WD -11  149.500 kr 
Kia Sportage 1,6EX Komfort -12  174.900 kr 
Kia Sportage 1,7 Crdi Komfort -12  179.900 kr

Kia Sportage 1,7 Crdi -12  179.900 kr 
Kia Sportage 2,0 Crdi -07  89.900 kr 
Kia Venga 1,4 CRDI ECO EX -11  99.800 kr
Kia Venga 1,4 Crdi Komfort -11  99.900 kr 
Lincoln Navigator Limo 10m  -98  199.900 kr
Mitsubishi Outlander 2,4 Intense -06  64.900 kr 
Nissan Navara 2,5 DCI LE Prem Aut -10   135.900 kr
Peugeot 206 1,4 5D -07  44.900 kr 
Peugeot 3008 Premium 1,6HDI Aut -10  137.900 kr 
Peugeot 307 CC 2,0HDI Cab -07  89.900 kr 
Peugeot 307 SW 2,0 drag -04  34.900 kr 
Renault Clio III 1,2 Flexifuel -09  57.500 kr 
Saab 9-5 2,0T Linear Sportcombi -07  54.900 kr 
Saab 9-5 Linear Biopower 2,0 Aut -07  54.900 kr 
Saab 900 2.3i-16 -94  4.900 kr 
Saab 900 16 valve -92  9.900 kr 
Seat Altea 2,0 TSI Freetrack 4WD -08  84.900 kr
Seat Ibiza 1,6 D -11  97.500 kr 
Seat Leon 1,6 -04  39.900 kr 
Skoda Fabia 1,2 Compis -04  29.900 kr
Skoda Octavia 1,6Tdi Greenline -12  94.900 kr
Skoda Octavia 2,0T 200HK RS Combi -06  74.900 kr
Skoda Superb X 1,8T Aut -06  59.900 kr 
Subaru Legacy 3,0 R Aut 245HK -07  109.900 kr 
Subaru Legacy Outback 2,5 drag -07  99.900 kr 
Toyota Aygo 1,0 -08 -08  39.900 kr 
Volkswagen Caddy Life 1,9Tdi 4Mot -10  99.900 kr 
Volvo 945 2,3 Aut -95  14.900 kr 
Volvo C30 1,8F Summum -09  89.900 kr 
Volvo S60 2,4 BIFUEL -07  74.500 kr 
Volvo S80 2,4 Aut, 170 Hk -99  19.900 kr 
Volvo V50 2,0D Business -07  79.500 kr


