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KUNGÖRELSE
Onsdagen den 14 maj 2014 har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora
Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande 
ärenden:

 
ordförande                                         sekreterare

biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 7 maj 2014.

Det är roligt att skriva 
insändare med bud-
skapet Nej till hög-

hus i Älvängen på Gustavas 
Plats och få så mycket posi-
tiv respons, på arbetsplatsen, 
bland grannar och på ICA.  
Det är charmen med att bo 
i mindre samhällen - närhe-
ten och enkla kontakter med 
invånarna.

 ”Självklart ska vi ha 
”höga hus” på Gustavas 
Plats i Älvängen”, det 
uttalandet gjorde Pressfeldt 
i Alekuriren nr 14 2014. 
Pressfeldt hänvisar också till 
en slutrapport, strukturstu-
dien för Älvängens centrum 
som gjordes 2008 och som 
bland annat handlar om hur 
bostadsbyggandet planeras 
se ut, vision 2020. Denna 
rapport antog Kommun-
fullmäktige. I denna rapport 
uttrycker Pressfeldt en helt 
annan uppfattning när han 
talar om Älvängen, nämli-
gen att: ”Aledemokraterna 
anser att tanken att förtäta 
för boende i centrum är en 
viktig tanke som bör utveck-
las ytterligare. En utgångs-
punkt bör vara att Älvängen 
behåller sin småstadskarak-
tär. Inga nya hus bör vara 
högre än 3 våningar och 
gärna med äldre stuk.”  

I denna strukturstudie, 
står även om vikten att 

tillkommande bebyggelse 
bör utformas så att en helhet 
skapas och nya områden får 
kontakt med befi ntlig be-
byggelse. Att utformningen 
av planerade bostadsbygg-
nader medför platser där 
människor möts. Uppfyller 
ett 10-våningshus dessa 
kriterier? 

Jag fi nner det även myck-
et märkligt att Samhälls-
byggnadsnämnden nyligen 
höjer planerat hus med en 
eller två våningar i förhål-
lande till det som redovisas 
tidigare, är det prutmån?

Jag anser att vi ska fort-
sätta arbetet med att göra 
Älvängen till en attraktiv 
«småstad». Då måste vi 
värna om utformningen 
av de nya hus som byggs 
och vi måste skapa 
mötesplatser. Älvängen 
saknar parkområden 
och områden för 
fritidsaktiviteter (exempelvis 
bowlinghall). Det ger större 
förutsättningar för ett mer 
«levande centrum” och 
ökar möjligheten till social 
gemenskap. 

Så vitt jag kan förstå är 
det två till tre hus som man 
planerar att bygga på aktuell 
plats (varav ett är höghus). 
Om behovet av att bygga 
centrumnära bostäder är så 
pass stort, torde det fi nnas 

möjligheter att minska 
höjden avsevärt genom att 
förlänga de övriga husen 
och lägg hellre på en våning 
till fyra istället för tre 
våningshus. 

På vårmarknaden frågade 
Älvängens S-förening 
förbipasserande vilken typ 
av boende de ansåg att 
Älvängen skulle ha? 2/3 var 
emot höghus på Gustavas 
plats. Många var positiva 
till att det byggs bostäder i 
Älvängen, men majoriteten 
ansåg att tre våningar var 
tillräckligt högt. Några an-
såg att det borde pratas mer 
om möjlighet till parkom-
råde med mera. Detta var 
givetvis ingen vetenskaplig 
undersökning, men nog 
så intressant.  Tänkvärt är 
också att det var fl era som 
efterfrågade hyresrätter och 
vi bygger dyra bostadsrätter, 
som inte är för unga och 
inte heller för ensamstående 
med barn.

Låt oss ta beslut med 
hänsyn och omsorg till de 
som redan bor i Älvängen 
och kommande älvängenbor. 
Jag tror att detta bidrar till 
ett mer attraktivt Älvängen 
för de som funderar på att 
fl ytta hit och för oss som re-
dan valt attraktiva Älvängen.

Catrin Vanneryr 

Vi tycker att hela 
Ale ska leva! Det 
är därför vi vill 

snabba på bredbandsutbygg-
naden och ha stråk genom 
Ale där man garanteras 
kollektivtrafi k. Det är därför 
Centerpartiet tillsammans 
med övriga allianspartier i 
regeringen satsar över en 
miljard per år på enskilda 
vägar i Sverige.

Miljöpartiet vill istäl-
let införa nya skatter på 
lastbilstransporter, oavsett 
vilket bränsle de går på, hur 
gynnar det landsbygden? 

Hur ska mjölken och timret 
transporteras? Hur gynnar 
det våra företagare och 
jobbskapare på landsbygden?

Vi tycker de gröna näring-
arna och våra lantbrukare 
är otroligt viktiga för hela 
Sverige och Ale. Lantbru-
kare är småföretagare och 
Svenska bönder ska kunna 
konkurrera på likvärdiga 
villkor som danska, polska, 
och franska kollegor. 

Vi ska fortsätta satsa på 
energiforskning och ett en-
ergieffektivare Sverige.  Idag 
är mer än hälften av Sveriges 

energiförsörjning förnybar. 
Av vår elproduktion är 60 
procent förnybart. Sverige är 
ett av de ledande länderna i 
världen inom förnybar ener-
gi. Vi har redan idag nått de 
mål EU satt för Sverige till 
år 2020. Det är bra men vi 
vill mer! I Ale vill center-
partiet ha bättre möjligheter 
för att ha en bil som drivs 
på annat än fossila bränslen. 
Vi behöver ha en biogassta-
tion och fl er laddstolpar för 
elbilar i Ale.

Elena Fridfelt 
Centerpartiet

Svenska kraftnät var 
inbjudna att delta på 
Starrkärrs ortsutveck-

lingsmöte den 16 april, men 
valde att avstå eftersom man 
ansåg att man inte hade 
någon ny information att 
delge på mötet. I inbjudan 
till mötet fi ck bolaget ett 
antal frågor som arbetsgrup-
pen mot den tänkta kraftled-
ningen Regional motström 
önskade  svar på under 
mötet. Svenska Kraftnät har 
genom kommunikations-
ansvarig Hanna Hansson  
lämnat följande svar:

Hur Svenska kraft-
nät kommit fram till att 
ledningen behövs? Vilka är 
de främsta argumenten i 
dagsläget?

Stamnätet mellan Troll-
hättan (Skogssäter) och norra 
Göteborg (Stenkullen) består 
av två 400 kV-ledningar. 
Söder om Stenkullen fi nns 
tre stamnätsledningar som 
ansluter Göteborg och kärn-
kraftproduktionen i Ring-
halsområdet. Nätet mellan 
Skogssäter och Stenkullen 
är därför betydligt svagare 
än det övriga stamnätet på 
västkusten. 

Det fi nns fl era anledning-
ar till att vi ska förstärka 
nätet just mellan Trollhättan 
och Stenkullen. Dels är de 
befi ntliga stamnätsledning-
arna ungefär 60 år gamla. 
De dimensionerades för 
den situation som gällde på 
1950-talet. Idag betyder det 
att om det blir fel på en av de 
två ledningarna så kommer 
så mycket effekt att överföras 
till det regionala 130 kV-nä-
tet som försörjer konsumen-
terna mellan Trollhättan och 
Göteborg att detta nät blir 

överbelastat. Konsekvensen 
kan bli omfattande ström-
avbrott i regionen. För att 
lösa det behövs ytterligare 
kapacitet och en till väg för 
elen i form av en ny ledning. 
Dessutom är denna del av 
stamnätet så svag att den 
begränsar möjligheten till 
utbyte med södra Norge 
vilket inte är tillåtet enligt 
EU-regler. EU tillåter inte 
att Sveriges interna be-
gränsningar får följder för 
ett fritt handelsfl öde mellan 
länder. Dessa problem kan 
ledningen bara lösa om den 
går mellan just stationerna 
Skogssäter och Stenkullen. 
Ledningen behövs även för 
att kunna ta tillvara på elen 
från framtida vindkraftut-
byggnad i Dalsland, Bohus-
län och Västergötland.

De argument som står i 
samrådsunderlaget om varför 
SVK inte vill bygga i redan 
befi ntliga ledningsgator är 
alltför tunt så där fi nns fl era 
frågetecken att räta ut.

Svenska kraftnät kommer 
att redogöra för valda och 
avförda alternativ i miljökon-
sekvensbeskrivningen som 
är en bilaga till ansökan om 
koncession för elledningen. 
Det ingår i Energimarknads-
inspektionens bedömning 
att avgöra om den ansökan 
Svenska 
kraftnät 
lämnar in 
behöver 
komplette-
ras.

Varför 
byggandet 
av Sydväst-
länkens 
markkabel 
inte kan 

jämföras med markkabel 
mellan Skogssäter - Sten-
kullen.

El produceras och kon-
sumeras närmast uteslu-
tande som växelström. En 
växelströmsledning mellan 
Skogssäter och Stenkullen 
behövs för att skapa ett 
maskat nät av ledningar där 
elen kan ta alternativa vägar 
vid en störning. Ett starka-
re växelströmsnät i Västra 
Götaland ger en tryggare 
elleverans till såväl stora som 
mindre orter. En likströms-
ledning på sträckan bidrar 
inte till driftsäkerheten på 
samma sätt.

Likströmsdelen av led-
ningen Syd Västlänken som 
syftar främst till något annat: 
att öka överföringen från 
mellersta till södra Sverige.

Samhällsekonomiska kal-
kyler och kostnadskalkyler.

I samrådsunderlaget 
framgår de tekniska och 
ekonomiska utredningar som 
Svenska kraftnät har gjort. 
I det material som utgör 
ansökan om koncession 
ingår samhällsekonomiska 
bedömningar. Det innebär 
att de kommer att omfattas 
av Energimarknadsinspektio-
nens prövning. 

Sune Rydén

ÄLVÄNGEN. En 33-årig alebo har 
dömts för våldtäkt av Alingsås Tingsrätt. 
Våldtäkten ägde rum i Älvängen tidigare 
i höstas. Förutom två års fängelse ska 
mannen betala ett skadestånd om 115 000 
kronor. Paret strålade samman hemma 
i kvinnans lägenhet för att titta på fi lm. 
33-åringen menar i sitt försvar att kvin-
nan ska ha önskat sex med våldsinslag. 
Efter att ha inlett akten valde han själv till 
slut att avbryta. Kvinnan hävdar bestämt 
att hon aldrig viljat ha sex med mannen. 
Hon fl ydde själv ut från lägenheten och 
var påtagligt uppriven efteråt. Detta gör 
33-åringens version mindre trovärdig. 

33-årig alebo 
dömd för våldtäkt

Centerpartiet tycker att man får bo i hela Ale Bättre boende-
miljö i Älvängen

Svenska kraftnäts svar till Starrkärr/Kilandas 
ortsutvecklingsmöte om 400 kV-ledningen:

www.alesossarna.se

I FRAMTIDENS ALE
LAGAR VI MAT I HEMMEN 

HOS VÅRA ÄLDRE


