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Vårkonsert 
med 

Alingsås Missionkyrkas Musikkår 
& Lerum Surte Symphonic Band 

 
i Alingsås Missionskyrka 
Lördag 5 April  kl. 18.00 

och 
i Lerum Missionskyrka 

Söndag 6 April  kl. 18.00 
och 

i Surte Missionskyrka 
Måndag 7 April  kl. 19.00 

 

Dirigenter:  
Per-Olof Jönbrink & Folke Taubner  

Fri entré    Välkomna 

Det av flera skäl märkligt att 
Svenska kraftnät motiverar 
en ny luftledning med att 

vindkraften kommer att byggas ut. 
För det första är ju, som vi 

alla vet, tanken med vindkraften 
att den skall användas till att fasa 
ut andra, mer miljöbelastande, 
energikällor. D.v.s. allteftersom 
vindkraften ökar, kommer annan 
elproduktion att fasas ut, och den 
totala mängden el som behöver 
transporteras kommer sannolikt 
inte att växa.

För det andra överskattar 
Svenska kraftnät utbyggnaden av 
vindkraft i norra Bohuslän och 
angränsande områden. Svenska 
kraftnät skriver på sid 55 i ”An-
slutning av vindkraft i Bohuslän, 
Dalsland och Västergötland (Dnr 
2009/574) ” att den föreslagna 
ledningen motiveras av en tänkbar 
överbelastning om vindkraftspro-
duktionen i det aktuella området 
överskrider 4 500 MW. Enligt 
branschorganisationen Svensk 
Energi hade SAMTLIGA svenska 

vindkraftverk (ca 2 800 snurror) 
år 2012 en installerad effekt på 
3 800 MW. D.v.s. inte ens om det i 
detta hörn av Sverige skulle byggas 
lika många vindsnurror som det i 
dag finns i HELA Sverige skulle 
gränsen för överkapacitet nås! Att 
så mycket vindkraft skulle tillåtas 
byggas i bl. a. norra Bohuslän med 
alla dess skyddade naturområden 
och dess enorma betydelse för re-
kreation är ytterst osannolikt. Hela 
Svenska kraftnäts resonemang 
faller därmed. Antingen använder 
man vindkraft för att på ett otäckt 
sätt utnyttja allmänhetens förståel-
se för grön omställning eller så vill 
man framstå som miljövänliga.

Minskade förluster
För både växelström (Alterna-
ting Current, AC) och likström 
(Direct Current, DC) gäller att 
energiöverföringens förluster 
minskas genom att använda höga 
spänningar (kraften hos varje 
elektron, mäts i volt) och låga 
strömstyrkor, eftersom det är 

strömmens styrka, d.v.s. antalet 
elektroner som rör sig i ledningen 
(mäts i ampere), som genererar 
motståndet (eller resistansen, 
som mäts i ohm). Problemet med 
växelspänning är att den ständigt 
(50 gånger per sekund, eller 50 
hertz) växlar riktning och på så vis 
påverkar levande varelser mycket 
starkare än likspänning. Ur häl-
sosynpunkt finns därför starka skäl 
att välja DC vid högspänningsö-
verföring (High Voltage, HV).

Men dessutom blir energiför-
lusterna mindre vid överföringen 
med högspänd likström (HVDC) 
än vid den tidigare dominerande 
tekniken med högspänd växel-
ström, varför en ledning med 
HVDC blir mer lönsam ju mer 
den används.

Tekniken med HVDC utveck-
lades under 1930-talet bland annat 
vid ASEA och tekniken etable-
rade sig starkt under 1950-talet 
då utvecklingen inom elektronik 
möjliggjorde effektiv omformning 
mellan AC och DC via strömrik-

tare. Det var också ASEA som 
1954 lade ner HVDC-kabeln 
mellan svenska fastlandet 
och Gotland. Idag är ASEA:s 

”efterföljare” ABB ledande inom 
HVDC. 

Med nedgrävd HVDC sparas 
kostnader in för den breda gata 
som annars måste röjas i skog, 
samt kostnader för inlösen av bo-
stadsfastigheter som befinner sig i 
direkt närhet till ledningen. Dessa 
besparingar, samt de kommande 
besparingarna i form av minskade 
överföringsförluster, kan vägas 
mot den extra kostnaden för de två 
strömriktarna.

HVDC-tekniken
HVDC-tekniken lämpar sig 
särskilt väl då el genereras från 
många olika källor, och är därför 
ett starkt alternativ vid utbyggnad 
av vindkraft varvid de många snur-
rornas varierande elproduktion 
stabiliseras effektivare med HVDC 
än med den gamla växelströmstek-
niken. Eftersom Svenska Kraftnät 
motiverar den nya länken med 
vindkraftsutbyggnad är det därför 
anmärkningsvärt att man så kate-
goriskt avvisar HVDC.

Danmark, som för övrigt länge 
varit ledande inom vindkraft, har i 
princip slutat bygga luftledningar 
och gräver dessutom ner befintliga 

luftledningar, både av tekniska 
skäl och för att minska den starka 
förfulning av landskapet som luft-
ledningar ger.

Svenska kraftnät bör redovisa 
alla siffror 

Om man överhuvudtaget 
skulle bygga denna länk skulle 
det givetvis ske med modern 
teknik, d.v.s. HVDC i nedgrävda 
kablar. Ett första steg vore att 
kostnadsförslag inhämtades för 
detta alternativ och sedan jämför-
des med kostnaden för luftburen 
växelspänning där alla kostnader 
för inlösen, hinder för kommunal 
utbyggnad, kompensation för 
sänkta fastighetsvärden, avverk-
ning för kraftledningsgata, högre 
energiöverföringsförluster samt 
samhällets ökade vårdkostnader för 
psykiska och fysiska konsekven-
ser av luftledningen, exempelvis 
förhöjd risk för barnleukemi.

Roger Lindegren, Alafors
Roger Lindegren är fil. dr. och

universitetslektor vid Sektionen
för Ekonomi och Teknik vid

Högskolan i Halmstad

Svenska kraftnäts motivering för den nya ledningen håller inte!

Det har varit en positiv start 
för det enande partiet i Ale. 
Det som slagit mig en smula 

är betoningen av vårt ’samverkan’. 
Människor som tröttnat på politi-
ker som enbart framhäver sig själva 
utropar ett positivt ’lycka till med 
samverkan’ till oss. Medan en del 
av de etablerade politikerna själva 
uttrycker en nedlåtenhet när de 
lyckönskar oss. Precis som att vårt 
ärliga försök att komma överens och 
samverka är dödfött bland politiker 
medan det är det motsatta hos våra 
kommuninvånare. 

I förra veckans kuriren 
påtalade socialdemokraterna att 
de satsar mer på att motverka 
ungdomsarbetslöshet än sina 
borgerliga motståndare. Jag vägrar 
tro att exempelvis Moderaterna i 
Ale vänder ungdomarna ryggen. 
De har säkert andra prioriteringar 
för att komma åt det bekymret. Låt 
oss då istället samverka totalt i den 
och andra viktiga frågor för att lösa 
problemen. De två politiska blocken 
har länge bråkat om bidragsjobb 
och istället sagt att man ska skapa 
riktiga jobb. Benämningar som 
fas 3, samhällsjobb och Ams-jobb 
figurerar. Låt oss en gång för alla slå 
fast att någon sorts bidragsjobb alltid 
kommer att finnas. 

Vi måste hjälpa unga som inte 
kommer in på arbetsmarknaden. Vi 
har många medmänniskor som har 
någon form av funktionsnedsättning 
eller arbetsskada som vill och kan 
bidra. Istället för att bråka om 
bidragsjobb kontra riktiga jobb så 
enas istället om att bidragsjobben 
kommer att finnas och de behövs. 
Det är inget fult med det. Kanske 

Ale kan hitta en modell i samverkan?
Jag är övertygad om att de flesta 

Ale-politiker ibland muttrat sandlå-
denivå över kommunpolitiken eller 
enskilda nej-politiker. De flesta inser 
att politiken måste prestera bättre, 
mycket bättre. Utanför mötesrum-
met finns ofta en samsyn men tyvärr 
försvinner den runt sammanträdes-
borden när den egna partifärgen 
tar över. En partifärg som bottnar i 
rikspolitiken men handen på hjärtat, 
den har väldigt lite att göra med det 
Ale som vi verkar i. 

I det läget är framtid i Ale unikt 
eftersom vi vill ena de olika viljorna 
till gagn för kommunens bästa. Kent 
i Älvängen undrade i förra veckans 
nummer om det behövs ett parti till. 
Vi behöver definitivt ett parti som 
vill enas fullt ut. Det är oerhört små 
skillnader i kommunpolitiken. Alla 
kanske inte är mogna att inse det 
men enskilda partifärger förmår inte 
lösa de problem Ale brottas med. 

Det är möjligt att vårt parti inled-
ningsvis planterar frågetecken hos 
de etablerade partierna. Samtidigt 
är jag övertygad om att hos de som 
ifrågasätter politiken och uppgivet 
säger ’se bara till så att saker funkar’, 
där har vi planterat ett hopp och ett 
utropstecken. Hur mycket partiet 
framtid i Ale kan 
driva på efter valet 
beror på dig som 
väljare.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Framtid i Ale berör

Jag skulle med gläd-
je velat vara den 
första som infor-

merade om att personlig 
assistans inte längre 
läggs ut på entreprenad, 
utan behålls kommu-
nal. Eftersom det alltid 
innan varit väldigt noga 
att inte släppa informa-
tion om beslut innan de 
formellt har fattats, och 
efter det att protokollet 
är justerat, ville jag inte 
gå ut med informa-
tion som sedan kanske 
inte skulle stämma om 
nämnden skulle fatta ett 
annat beslut. 

Moderaterna i Om-
sorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden tog ett 
väldigt svårt och jobbigt 
beslut när vi stack ut 
hakan och föreslog att 
personlig assistans skulle 
läggas ut på entreprenad 
för att få ihop budgeten. 
Det var känslomässigt 
jobbigt för de brukare 
och personal som det 
berörde. En av dem 

var min bästa väninnas 
mamma och det kändes 
inte helt enkelt. 

Men vad är man för 
politiker om man inte 
tar ansvar för att hålla 
en budget i balans och 
ta tuffa beslut? Inte en 
politiker jag vill vara i 
alla fall. Man måste våga 
ta ansvar för skattebeta-
larnas pengar och se till 
att de används på bästa 
sätt och att de räcker till 
för många verksamheter. 
Finns det då ett alterna-
tiv som gör att pengarna 
används på ett spar-
sammare sätt, men med 
samma kvalitet, så vågar 
vi i Moderaterna fatta 
det beslutet. 
Man kan inte 
bara vara politi-
ker när det ska 
fattas trevliga 
beslut som alla 
gillar – vårt jobb 
är att våga ta de 
beslut som Ale 
kommun behö-
ver! Min bästa 

väninna frågade mig när 
jag blev politiker om jag 
verkligen skulle orka 
stå för de tuffa besluten 
och kanske till och med 
bli tittad snett på. Efter 
lite funderande så kände 
jag: Ja, absolut! Lika väl 
som jag är fast besluten 
att kriga mot droger och 
hjälpa mina elever med 
alla möjliga saker när jag 
jobbar som skolkurator, 
lika väl kände och kän-
ner jag att jag vill vara 
med och ta ansvar för 
Ale kommun och dess 
invånare. 

Nu börjar jobbet för 
sektorn att se över hur 
kommunens kostnader 

på sikt kan sänkas till 
den nivå som staten 
lämnar ersättning för. 
De har försökt förr och 
jag önskar och hoppas 
innerligt att de hittar en 
lösning! 

Carina Zito Averstedt
Moderaterna 

Ledamot i Omsorgs-  
och arbetsmarknadsnämnden 

Ale kommun

Personlig assistans förblir kommunal

www.folkpartiet.se/ale

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Torsdagen 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

Läste med glädje i Alekuri-
ren, om den etablering av 
besiktning av motorfordon, 

som ägt rum i Älvängen.
Clearcar har fullt upp att göra, 

med besiktningar hela dagarna, och 
detta är utmärkt.

Döm om min förvåning, när jag 
ringde för besiktning av min scoo-
ter och fick höra att den behörig-
heten har vi inte, och vi vet heller 
inte om vi vill ha den eller kommer 
att få den.

Detta är tydligen inte en vanlig 

besiktningsstation, som man är van 
vid utan en station som tydligen 
satsar på det som lönar sig bäst, 
bilar och mindre lastbilar, större 
lastbilar kanske inte får plats, det 
vet jag inte, men det verkade inte 
finnas något intresse för att utveck-
la verksamheten.

Jag konstaterar således att denna 
etablablering i alla fall inte ger 
någon ny service åt motorcyklister i 
Ale kommun, vilket jag beklagar.

Stig Larsson

Ingen vanlig besiktningsstation


