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Svenska kraftnäts (SVK) 
utredning och redo-
visning av planerad 

uppgradering av befi ntligt 
400 KV ledningsnät mellan 
Skogsäter väster Trollhättan 
och Stenkullen i Lerum är 
ansvarslös och bristfällig. 
Trots att 1000-tals timmar 
och stora skattepengar redan 
lagts ner saknas fortfarande 
en bredare och djupare re-
dovisning av lokaliseringsval 
och teknik.

Det mest självklara alter-
nativet, en uppgradering av 
ledning i befi ntlig lednings-
gata har snabbt avförts med 
motivering att driftsäkerhet 
och robusthet blir sämre. 
Hur mycket sämre och 
på vems bekostnad? Det 
är tydligt att SVK tidigt 
bestämt sig för att försöka 
bygga en ny luftledningsgata 
på nya oförstörda områden 
med gammal teknik, trots 
stora merkostnader samt 
på bekostnad av människor, 
djur och naturs lidande. 
SVK bygger idag med 
samma teknik som för 50-70 
år sedan. När det blir fullt 
i en ledning eller när SVK 
skall bygga för eventuella 
framtida behov, bygger man 
en ny ledning bredvid.

Bilden visar sträckning 
över E6 norr Varberg, där 
SVK mötte svagt lokalt och 
politiskt motstånd. 

Är detta en acceptabel 
framtida landskapsbild i Ale?

Detta är bara början i 
en lång rad av nya led-
ningar som SVK planerar 

med ökning av människ-
ors strålningsexponering 
samt ytterligare förstörda 
landområden i Sverige. I 
Samrådsunderlaget står bla 
att ”Vi står inför en lång 
period av stora investeringar 
i det svenska stamnätet för 
el”, ”Investeringar fördubb-
las de närmsta åren”. 

Även Energimarknads-
inspektionen som provar 
och ger SVK koncession för 
starkström, verkar ointresse-
rad av de ökande områdena 
strålningsexponeringen samt 
att ny beprövad teknik fi nns 
att använda. 

Den kostnadseffektiva 
redan beprövade lösningen:

 Den bästa lösningen 
måste vara att uppgradera av 
en av de två befi ntliga led-
ningarna mellan Skogssäter 
och Stenkullen.

ningsgata är 50-70 år gamla, 
de behöver ändå bytas då 
de nått sin ekonomiska 
livslängd.

befi ntlig ledning kan göras 
utan elavbrott sommartid, 
när det är lite överföring av 
el. Ingen påverkas, eftersom 
den då lilla mängden el kan 
överföras på den andra led-
ningen, som förblir obruten 
under byggnation. 

avslutat ett projekt med 
uppgradering av befi nt-
lig ledning. En av de två 
parallella 400 kv ledningar, 
ca 90 km mellan Stackbo i 
Gävle kommun och Hamra 

i Enköpings kommun har 
uppgraderats i tre etapper 
under 2011-2013 för att 
kunna överföra mer el. 
Den befi ntliga ledningen 
revs och en helt ny ledning 
byggdes i den befi ntliga 
ledningsgatan. ”Lyckat 
projekt” enl SVK hemsida. 
http://www.svk.se/Projekt/
Utbyggnadsprojekt/Avsluta-
de-projekt/Stackbo-Hamra/ 

Med en modern stolpe till 
vänster i bilden, kan man vä-
sentligt öka kapaciteten och 
samtidigt hålla en smalare 

ledningsgata som hushåller 
med markresurserna.

Det är oacceptabelt att 
öka antalet människors 
exponering av strålning samt 
slösa bort 100 tals skatte-
miljoner på att förstöra nya 
markområden när det fi nns 
en befi ntlig ledningsgata att 
använda.

Magnus Arthurson
Fjärhult

Ansvarslöst och bristfälligt av Svenska Kraftnät

KÄNNER DU 
DIG TRYGG?

Tyrone Hansson

SAMVERKAN,  framtidiale.se

I vårt trygghetspaket  
kommer vi att ha:

Tryggare orter/närpolis
Utveckla det drogföre- 
byggande arbetet
Verka genom  
föreningslivet 

För Ales trygghet vill vi ha en 
bred politisk samverkan. Läs 
mer på www.framtidiale.se  
och gilla oss gärna på 
Facebook.

Att vara beroende av 
droger är ett enda 
långt lidande! Inte 

bara för missbrukaren själv 
utan även för de anhöriga. 
Under min tid som social-
sekreterare på missbruksen-
heten i Ale mötte jag väldigt 
många människor som 
verkligen ville ha hjälp att 
komma ur detta helvete. Jag 
mötte fruar, barn, mammor, 
pappor, syskon och kamra-
ter som fi ck pendla mellan 
hopp och förtvivlan om deras 
anhörige missbrukare skulle 
överleva? Komma hem igen? 
Återigen få återfall? Eller 
kanske till och med skulle 
detta bli gången när man gav 
upp? 

För dessa personer vill 
Socialdemokraterna nu dra 
åt svångremmen… och det 
hårt! Man tycker att individ- 
och familjeomsorgen (IFO) 
ska spara 10 miljoner, trots 
att IFO är de som sparat 
enormt under det senaste 
året. Den tidigare IFO-che-
fen var duktig på att hitta 
former för att spara. Jag är 

övertygad om att det går att 
effektivisera den verksam-
heten än mer, men att dra 
ner 10 miljoner i ett slag 
känns som ett hån mot våra 
duktiga socialsekreterare 
och de klienter som redan är 
marginaliserade. 

Vi moderater i Ale är för 
hemmaplanslösningar, inte 
bara för att de är mer ekono-
miskt givande, men för att få 
vara i sin hemmiljö där man 
sen ska fortsätta ett drogfritt 
liv är i de fl esta fall det bästa 
alternativet. Det är viktigt att 
vi fortsätter det drogförebyg-
gande arbetet som vi har en 
fantastiskt bra form för i Ale 
kommun som vi kommunin-
vånare kan vara stolta över, 
men det är av största vikt 
att vi fortsätter att utveckla 
det! För i samma veva som 
vi politiker och tjänstemän 
blivit uppdaterade på de nya 
internetdrogerna som kom-
mer så utvecklas de och vi 
hinner helt enkelt inte med. 
I Ale kommun ska vi satsa 
på att barn är lyckliga och är 
aktiva i våra föreningar, för 

det är så man förebygger ett 
missbruk på bästa sätt! Men 
för de personer som hamnat 
i ett beroende ska hjälpen 
inte vara långt borta! Våra 
socialsekreterare ska ha god 
kunskap, ett humanistiskt 
bemötande och ha tid för 
sin klient. Helt enkelt så ska 
det vara svårt att komma in 
i ett missbruk, men det ska 
vara enkelt att få komma ur! 
I mitt arbete som skolkurator 
ser jag hur ungdomar lätt 
blir påverkade av de liberali-
seringsvindar som blåser! Ef-
tersom stolta alebor är målet 
måste vi fortsätta kriget mot 
droger, det är vi skyldiga vår 
framtid!

Carina Zito Averstedt
Moderaterna i Ale
Ledamot omsorg- 

och arbetsmarknadsnämnden

Mat är en viktig 
del av livet, 
självklart också 

för de äldre i kommunen. 
Livskvalitén är starkt 
kopplad till matupplevel-
sen och maten ska vara 
smakrik och nyttig. Vi är 
alla olika och njuter av 
olika mat, och därför är 
valfriheten viktig. Vi vill 
att de äldre som idag får 
mat hemkörd till sig ska 
få den levererad från de 
lokala restaurangerna. 
Det kan fungera så här: 
På söndagen sitter Oskar 
tillsammans med sin 
hemtjänstpersonal och går 
igenom restaurangernas 
menyer för veckan som 
kommer. Tillsammans 
beställer man till exempel 
husmanskost från en lokal 
krog måndag till torsdag, 
till fredagen beställer man 
istället pizza för att på 
lördagen välja thaimat. 
Veckan avslutas med att 
en av restaurangerna har 
slottsstek, vilket är något 
som Oskar har sett fram 
emot så det väljer han. 
Hemtjänstpersonalen 
skickar beställningen och 
sedan kommer de olika 
restaurangerna att leve-
rera fräsch mat varje dag. 
Oskar är inte annorlunda 
än någon av oss, han vill 

ha variation och han vill 
bestämma själv vad han 
ska äta och när. Om han 
inte gillar hur kocken på 
en restaurang tillreder 
maten så kommer han 
inte att beställa därifrån 
fortsättningsvis utan välja 
någon annan.

Tidigare förslag som 
fl orerat i tidningen har 
ställt höga krav på mat-
lagningskunskaper hos 
vår personal och blivit en 
halvhjärtad lösning som 
låter bättre än den smakar. 
Med vår lösning sätter 
vi matlagningskvalitén i 
fokus men också varia-
tion och valfrihet för de 
äldre, och detta utan att 
kostnaderna skenar iväg 
till att bli helt orimliga. 
Den måltid som i dag 
erbjuds kostar ca 90 kr. 
Ställ detta mot priset på 
en dagens lunch så ser 
man att det absolut är ett 
genomförbart förslag som 
gynnar alla. Tillsammans 
förbättrar vi Ale.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Isabell Korn (M)
Valledare

Carina Zito (M)
Ledamot Omsorg och 

arbetsmarknadsnämnden

Restaurangmat 
till våra äldre

S drar åt svångremmen 
– för de mest utsatta!

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.

www.djurensratt.se 08-555 914 00
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