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Olof Klingvall, press-
sekreterare, Svenska 
Kraftnät kallar min 

argumentation för svepande 
och felaktig när det gäller 
en likströmsledning mellan 
Skogssäter och Stenkullen.

De som var på informa-
tionsmötet i Alafors den 5 
februari och lyssnade till 
alla oroliga och förtvivla-
de människors frågor om 
hälsoriskerna med den 
planerade ledningen, ler 
nog lite snett när Svenska 
Kraftnäts informatör i sin 
insändare förebrår mig 
för att skapa oro genom 
att ifrågasätta just denna 
luftledning. Det är givetvis 
helt befängt att jag skulle 
skapa oro genom att hänvisa 
till en teknisk lösning som 
alstrar mindre kraftiga 
magnetfält och dessutom 
inte lägger en död hand 
över stora områden där 
människor vill fortsätta bo 
och vistas. Är det någon som 
sprider oro är det förstås 
Svenska Kraftnät själva som 
genom sitt förslag att dra en 
400 kV växelströmsledning 
tvärs genom såväl bebyggda 
områden som genom viktiga 
natur- och rekreationsom-
råden. 

För att försöka förringa 
mina argument och frågor 
så skriver Klingvall: 

”Den största missuppfatt-
ningen är att en markförlagd 

likströmsledning på sträckan 
överhuvudtaget skulle vara ett 
alternativ.” 

Ovanstående påståen-
de är ett maktspråk som 
måste ifrågasättas. Att tala 
om ”missuppfattning” när 
jag hänvisar till etablerad 
teknik som använts såväl 
globalt som i Sverige sedan 
1950-talet är inte ett accep-
tabelt sätt att bemöta mina 
synpunkter. Dessutom är det 
ju inte mina egna fundering-
ar, jag hänvisar till fackfolks 
uttalande inom området. 
Menar Svenska Kraftnät att 
dessa forskare, exempelvis 
Jonny Hylander som är do-
cent i elkraft vid Chalmers 
Tekniska Högskola, också 
lider av missuppfattningen 
att det fi nns andra tekniska 
lösningar än den som Svens-
ka Kraftnät förordar?

”Elen produceras och kon-
sumeras närmast uteslutande 
som växelström.” 

Ytterligare en taktik som 
Klingvall använder för att 
försöka framställa mig som 
okunnig. Jag vet hur man 
tillverkar elektricitet och 
hur man använder den. Jag 
talar om det minst farliga 
och mest energisnåla sättet 
att transportera elektricitet. 
Låt oss skilja ”produktion 
och konsumtion” från hur 
vi väljer att leda strömmen 
innan vi transformerar om 
den för olika ändamål.  

Klingvall avfärdar de 
exempel som jag nämner 
och påstår:

”I fallet med ledningen 
Skogssäter-Stenkullen behövs 
Växelströmsledningen för 
att skapa ett maskat nät av 
ledningar där elen kan ta 
alternativa vägar vid en 
störning.”

Det är ju märkligt att 
Svenska Kraftnät inte kan 
integrera en likströmslänk 
i Västra Götaland när det 
fungerar med likström 
mellan Hurva i Skåne och 
Barkeryd i Småland. I Skåne 
och Småland var Svenska 
Kraftnäts egna motivering:

”Huvudsyftet är att öka 
kapaciteten och stärka drift-
säkerheten i det nationella 
kraftnätet, men också att öka 
kapaciteten för överföringen 
av ström mellan Norge och 
Sverige.”

Varför skulle inte samma 
teknik fungera här? Varför 
påstår Klingvall i stället:

”Ett starkare nät i Västra 
Götaland ger en tryggare 
elleverans till såväl stora som 
mindre orter. En likströmsled-
ning på sträckan bidrar inte 
till driftsäkerheten på samma 
sätt.”

Klingvall försöker få 
det att framstå som om 
jag förespråkar ett svagare 
och mindre driftsäkert nät. 
Jag undrar vilka ”… stora 
som mindre orter…” det är 

som skulle få en tryggare 
leverans med ett växel-
strömsalternativ? Eftersom 
ledningen inte grenar sig 
på hela sträckan så når den 
bara orterna Skogssäter och 
Stenkullen. 

Klingvall lyckas inte på 
ett trovärdigt sätt tydliggöra 
varför ett likströmsalternativ 
inte skulle fungera i Västra 
Götaland.

Jag skulle önska att 
Svenska Kraftnät konsulte-
rade:

Göran Sidén univer-
sitetslektor, elkraftteknik 
Högskolan Halmstad och 

Jonny Hylander profes-
sor, förnybar energi, Hög-
skolan Halmstad och

ABBs experter på HVDC 
(högspänd likströmsöverfö-
ring) och

Harry Frank civilingen-
jör, VD och forskningschef 
för ABB Corporate Rese-
arch, medlem av Kungliga 
Vetenskapsakademien samt 
Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademien.

Kan Olof Klingvall förmå 
ovanstående expertgrupp 
att uttala, att en likströms-
ledning inte på ett tillfreds-
ställande sätt kan integreras 
i elnätet mellan Skogssäter 
och Stenkullen, då skulle jag 
känna mig överbevisad.

Bruno Nordenborg
Ordförande 
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Replik på Olof Klingvalls insändare ”Klargörande om
missuppfattning om möjlig teknik”  i Alekuriren vecka 11:

Vem har missuppfattat vad?
Om detta kunde vi 

läsa om i GP 29/3. 
Platsen för detta 

höghus samt ytterligare 
byggnationer ska uppföras 
på Älvängens gamla busster-
minal. Anledningen till detta 
är att det fi nns ”begränsade 
ytor att bygga på i centrala 
lägen”. Det är jag medveten 
om, men då kanske man 
måste bygga utanför Älväng-
ens ”city”. För vem bygger 
man detta 10-våningshög-
hus? För våra unga? Tror 
inte det. Detta planerade 
höghus kommer med stor 
sannolikhet att ha hyror 
eller insatser som gör det 
omöjligt för våra unga att 
bosätta sig där. Förmodligen 
för de fl esta av de 3 000 
personer som står i bostads-
kö i Ale, enligt uppgift från 
Tyrone Hansson.

Självklart måste det 
byggas bostäder, vilket det 
faktiskt görs i fl era olika 
delar i Älvängen och det är 
bra. Förhoppningsvis byggs 

det i hela Ale kommun.
Att därför bygga ett 

höghus i Älvängen, som 
kommer att förändra bilden 
och vyn av vårt trivsamma 
centrum, vore både tråkigt 
och dumt. 

Man kan inte låta bli att 
fundera på hur många av er 
som är ordinarie i Samhälls-
byggnadsnämnden som bor 
i Älvängen och blir berörda 
av ett sådant här beslut? Det 
är min bestämda uppfatt-
ning att det har en betydelse 
i frågan. Jag tror inte att nå-
gon av er vill ha ett höghus 
framför, eller i närheten av 
där ni själva bor.

Min förhoppning är att 
ni lyssnar på oss i Älvängen. 
När beslut fattas i frågan, 
tag då hänsyn till redan 
befi ntliga hyresgäster som 
bor i närområdet och villaä-
gare som valt att bo här, där 
kanske ett av skälen är den 
vackra utsikten.

Catrin Vanneryr

”Högt hus höjs 
en våning till”

Läste med förvåning 
artikeln ”Lärarna- 
nyckeln till den nya 

skolan i Ale” i Alekuriren.
I artikeln sägs det fi nnas 

en stark politisk enighet 
kring att ”lärarnas engage-
mang och förtroende ska 
lägga grunden för en bättre 
skola i Ale”.

Jag vill påstå att lärarnas 
brister i såväl pedagogik 
och kunskaper har satt oss i 
den situation vi befi nner oss 
idag. Lärare är lärare inte 
vetenskapsmän, forskare 
eller verksamhetsutvecklare. 

Under två decennier har 
den svenska skolan förfallit 
till en absolut bottenpo-
sition internationellt och 
bland de sämsta av de sämsta 
är Ales skolor. Jag menar att 
orsaken till detta är bristan-
de kompetens och enga-
gemang hos lärarna, dålig 
politisk styrning och urdålig 
förankring i vetenskap.

Att då från politiskt håll 
”lämna över” ansvaret för 
den framtida skolans ut-
veckling i Ale till lärarna är 
uppseendeväckande.

Ett exempel är mate-
matikundervisningen som 
sedan 1990 baseras på en 
enda persons tyckande (ing-
et vetenskapligt stöd alls), 
läraren Birgitta Rockström. 
Under 20 år har svenska 
elevers mattekunskaper fallit 
från topp till botten! Vi kan 
inte experimentera med pe-
dagogiken inom skolan, den 
måste bygga på vetenskap. 
Sunda förnuftet säger att 

om något inte fungerar så 
går man tillbaka till det som 
senast fungerade, man vida-
reutvecklar inte något dåligt 
till något ännu sämre!

Vi föräldrar som fått 
mattekunskaper på det tra-
ditionella sättet (som stora 
delar av världen använder) 
ser ut som frågetecken 
inför barnens studiemate-
rial och undervisning idag. 
Matematik har gjorts till en 
kvasipedagogisk abstraktion, 
i många stycken obegriplig. 
Med denna värdelösa metod 
har vi också berövats vår 
möjlighet att hjälpa våra 
barn. Den vertikala uppställ-
ningen som använts sedan 
Pythagoras via Einstein tills 
för 20 år sedan degraderades 
till dum och olämplig. Man 
häpnar!

Inte sjutton skulle vi gå 
till ”Kalle på torp” med en 
fraktur bara för att han säger 
att han kan operera den. Nej 
självfallet vill vi ha en orto-
ped som utifrån vetenskap-
ligt stöd behandlar oss. 

Skall vi göra samma miss-
tag en gång till att förlita oss 
på lärarnas bedömning eller 
skall vi bygga framtidens 
pedagogik på vetenskap? 
Här i vår kommun kan vi 
inte konstatera annat än att 
lärarna inte varit speciellt 
framgångsrika i sitt peda-
gogiska arbete på mycket 
länge. Att experimentera 
med ytterligare en kull elev-
er verkar helt absurt!

Sven Nicolaisen

Politiker och 
lärare en farlig 
kombination!

Torsdagen den 27 
mars avhöll Folkpar-
tiet liberalerna Ale 

sitt Årsmöte i samlingssalen 
på Backavik. 

Alla val förrättades 
snabbt av mötesordföranden 
Daniel Höglund, biträdd 
av Tore Berghamn och 
årsmötessekreteraren Eva 
Lans Samuelsson.                                                                                        

Styrelsen för 2014:  Ord-
förande Lasse Carlbom, 
vice ordförande Madeleine 
Olofsson, sekreterare och 
kassör Rose-Marie Fihn, 
övriga ledamöter: Klas 
Nordh och Stefan Ekwing. 
Eva Lans Samuelsson hade 
avböjt omval.

Till revisorer valdes Jan 
Samuelsson och Daniel 
Höglund. Valberedningen 
består av Jan Samuelsson 
och Tore Berghamn.

Till kontaktmän/kvinnor 
för olika råd, som agerar på 
såväl kommun-, region- som 
på riksnivå valdes: Liberala 
kvinnor: Joanna Wolodar- ska Nord,  Kommunalpo-

litiska rådet: Rose-Marie 
Fihn,  Liberala seniorer: 
Tore Berghamn och Gröna 
liberaler: Lasse Carlbom.

Till kommunfullmäk-
tigelistan nominerades 
bland andra: 1. Rose-Marie 
Fihn, 2. Klas Nordh, 3. 
Lasse Carlbom, 4. Joanna 
Wolodarska Nord, 5. Stefan 
Ekwing, 6. Hanna Wolo-
darska.

Efter årsmötesförhand-
lingarna serverades exotiska 
fat med både kött och frukt, 
potatisgratäng, bröd, dryck 
samt kaffe och Eva Lans 
Samuelssons hembakade 
semlor. 

Vid kaffet informerade 
riksdagsledamoten Anita 
Brodén, Sollebrunn, om 
senaste nytt från Riksdagen, 
Ukraina och det kommande 
EP-valet. Ombudsman Ul-

rik Hammar, Trollhättan, 
informerade om höstens val. 
De avtackades med tulpaner.

En mycket trevlig kväll 
avslutades med att Eva Lans 
Samuelsson, Lasse Carlbom, 
Madeleine Olofsson, Klas 
Nordh och undertecknad 
uppvaktades med påskliljor 
i kruka. 

Rose-Marie Fihn 

LiberALErnas Års- och Nomineringsmöte

Stefan Ekwing, Lasse Carlbom, Joanna Wolodarska Nord, Klas Nordh, Rose-Marie Fihn och Hanna 
Wolodarska.
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!


