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Måndagen 17 novem-
ber fick vara med 
om en smått histo-

riska händelse i lilla Alafors. 
Trots att kommunhuset ligger 
i en avkrok långt bort från 
politikens vanliga huvudstråk 
träffades sju riksdagsledamö-
ter från fem partier tillsam-
mans med ledande kommun-
politiker i regionen för att ta 
del av och diskutera våra och 
sina egna kritiska synpunkter 
när det gäller hur Svenska 
Kraftnät driver sitt projekt 
om att förstärka stamnätet 
från Skogssäter i Trollhättan 
till Stenkullen i Lerum.

Trots att den tänkta 
stora luftledningen på 400 
kV skulle komma att lägga 
en död hand över boende, 
företag, marker och friluftsliv 
för tiotusentals människor i 
fem kommuner har kon-
sekvenserna och det breda 
motstånd som finns tidigare 
fått ett begränsat utrymme 
i media.  Men alla protes-
ter och det stora intresset 
för informationsmötet som 
arrangerades av vår förening 
”Regional Motström” gjorde 
att kritiken nu fick medial 
uppmärksamhet, vilken också 
tvingade Svenska Kraftnäts 
pressekreterare Olof Kling-
vall att komma ut med en 

kommentar.
Hans uppdrag är att vara 

informationsansvarig. Men 
granskar vi vad han hade att 
säga i Västnytt och P4 Radio 
Göteborg tycks han se sitt 
uppdrag som att mest sprida 
desinformation:

”Skälet till att man inte 
kan använda de ledningar 
som redan finns är att de re-
dan används i dag”, hävdade 
Klingvall först i Västnytt. 
Självklart, det vet alla. Men 
vad Regional motström säger 
är att dessa mycket väl kan 
uppgraderas. Det finns redan 
två kraftledningsgator på den 
aktuella sträckan, varav den 
ena är i starkt behov av en re-
novering. I samband med en 
sådan, som ändå måste göras, 
skulle denna kunna uppgra-
deras genom ett sambygge 
för att klara av hela den ka-
pacitetsökning som Svenska 
Kraftnät önskar – och detta 
med en teknik som redan är 
tillgänglig! 

Om man säger att en väg 
kan breddas i stället för det 
sämre alternativet att bygga 
en helt ny ett stycke bredvid, 
inte kan man då mötas av be-
skedet att det redan kör bilar 
på den gamla vägen? Vad vi 
vill är att alternativet med 
sambyggnad och en uppgra-

dering ska utredas på allvar.
Klingvall fortsatte sedan 

med att vända upp och ner på 
det som är Svenska Kraftnäts 
uppdrag:

 ”Skälet till att vi inte kan 
gräva ner ledningen är att det 
är en växelströmsledning vi 
behöver bygga för att förstär-
ka växelströmsnätet och då är 
inte en likströmsledning som 
skulle grävas ner i marken ett 
alternativ”.

Han har helt missuppfattat 
det egna företagets projekt. 
Vad Svenska Kraftnät säger 
sig behöva göra är inte alls att 
bygga en ny stor växelströms-
ledning som skulle drämma 
ner denna stora döda hand i 
fem kommuner, utan uppdra-
get handlar i sak bara om att 
överföra mer el från Trollhät-
tan till Lerum. Om detta görs 
med växelström eller likström 
är i sig ointressant. Klart är 

att växelström kan transfor-
meras till likström, för att 
sedan transformeras tillbaka 
till växelström, en teknik 
som Svenska Kraftnät redan 
använder.  Företagets strategi 
är att säkra stamnätet! Vilken 
taktik, eller teknik, som sedan 
används är naturligtvis bara 
avhängigt av vad som påver-
kar oss människor och miljön 
på minst skadliga sätt.

Vad vi vill är att alternati-
vet med nedgrävd likströms-
kabel utreds lika förutsätt-
ningslöst som frågan om en 
möjlig uppgradering av redan 
befintliga ledningar. Redan 
nästa år inviger Svenska 
kraftnät själv den långa del av 
nybyggda Sydvästlänken där 
alternativet med nedgrävd 
likström framgångsrikt har 
använts! Företaget informa-
tionsavdelning har till och 
med producerat en egen 

liten reklam-
film där vi får 
reda på hur bra 
det kan vara 
med likström i 
stället för växel-
ström…

Riksdags-
politikerna är 
nu tillbaka i 
Stockholm och, 
som vi hoppas, 
kommer de att 
driva vårt krav 
om att Svenska kraftnät, över-
vakat av Energimarknadsin-
spektionen (vilken från den 
nya regeringsbildningens sida 
leds av Miljödepartementet 
och Ibrahim Baylan) gör ett 
rejält omtag och utreder al-
ternativen till sitt skräckpro-
jekt med en ny åtta mil lång 
400 kV-ledning som trasar 
sönder våra samhällen. Vi vet 
också att berörda kommun-

ledningar – oavsett partifärg 
– samordnar sig när det gäller 
motståndet. Länsstyrelsen 
finns också med i bilden med 
mycket skarpa invändningar 
mot det tilltänkta projektet. 
Väl framme är det sedan 
viktigt att dessa utredningar 
granskas av en objektiv tredje 
part.

Majvor Johansson
Ordförande Regional Motström

Medial uppmärksamhet kring planerad luftledning

Paula Örn, kan anting-
en trolla fram pengar 
ur tomma luften – 

eller så kan hon inte stå för 
den nedmontering av kultur 
och fritid som nu väntar. 
Man kan nämligen inte 
bygga hur mycket som helst 
utan att betala för det, något 
som kan tyckas självklart för 
alla, utom Paula. 

På fullmäktigemötet i 
måndags ställde jag flera 
frågor till Paula Örn, som 
hon inte kunde svara på. Jag 
undrar fortfarande, och vill 
ha svar på följande:

Vi har sedan länge 
planerat att investera i ett 
nytt bibliotek i Älvängen 
centrum. Ditt skäl att inte 
öka budgeten för kultur och 
fritid 2015 är att ”investe-
ringar kostar när de börjar 
användas”. Helt riktigt 
Paula. Eftersom vi dock är 
redo att etablera ett biblio-

tek redan i början av 2015 
kommer alltså kostnaden 
samtidigt, och min fråga är 
helt enkelt hur du då tänker 
betala för de ökade kostna-
derna? Ska ni kanske ge er 
på ett nytt försök att flytta 
Surte bibliotek? 

Ni säger att ni vill ha 
bredd på föreningslivet 
genom att bygga nytt ridhus 
och ny friidrottsanlägg-
ning på Jennylund. Detta 
är ju kanonbra, men vad 
ska skäras bort i budgeten 
för att finansiera detta? 
Liksom med bibliotek i 
Älvängen finns inga pengar 
i driftsbudgeten för att täcka 
några ökade kostnader för 
anläggningarna. Ska ni kan-
ske stänga några fritidsgår-
dar? Ska föreningsbidragen 
bli färre? Hur skapar man 
en bredd i föreningslivet på 
det sättet? Eller ska ni se till 
att varken ridhus eller frii-

drottsanläggning blir klart 
under nästa år, så att inte 
heller kostnaden kommer 
då?

Ett sista orosmoln rör 
konstgrässatsningen i 
Nödinge. Under de senaste 
åren har vi arbetat för att 
komma igång med konst-
gräs i Nödinge. Så här på 
mållinjen, när allt förarbete 
är klart och det enda som 
behövs är en satsning i 
budgeten (som alliansen och 
FiA har med), så snubblar 
Paula. Hon föreslog fören-
ingen NSK hela två konst-
gräsplaner i Nödinge, men 
utan en enda krona i drifts- 
eller investeringsbudget för 
detta lär det inte bli en enda. 
Föreningen NSK har behov 
av, och förväntar sig, nya 
träningsytor redan nästa år. 
Har du, Paula, förklarat för 
föreningen att du lovade lite 
för mycket, lite för snabbt 

och att det inte blir något 
konstgräs 2015 i Nödinge?

Paula Örns och ADs bud-
get, som antogs med hjälp 
av SD, visar på en enorm 
okunskap om kultur och 
fritid. Jag kan bara beklaga 
å Alebornas vägnar den 
nedmontering som nu kom-
mer ske av våra befintliga 
verksamheter. För framtiden 
vill jag skicka med vår nya 
majoritet att man måste vara 
påläst, man måste kunna be-
tala för ”nya satsningar” och 
det är smakligt att berätta 
för Aleborna precis vad som 
ska tas bort när nysatsningar 
ska göras. 

Isabell Korn (M)
Ordförande i Kultur-
och fritidsnämnden

Många frågor – inga svar

I de senaste numren av 
Alekuriren och även 
i andra medier får vi 

Moderater, Alliansvänner 
och FiA veta av dig Paula 
Örn, frontfiguren i den nya 
majoriteten S+V+MP+AD 
(med stöd av SD) att du 
anser oss vara truliga barn-
ungar som tjurar. För det 
första måste jag säga att det 
förvånar mig att du Paula, 
ens uttrycker dig så om po-
litiska kollegor! Visserligen 
är vi inte medlemmar av 
ditt gäng och vi tackade nej 
till att fortsätta de samtal 
du ville locka oss in i, men 
kom igen, större respekt 
än så har vi väl gentemot 
varandra? Nä vi är inga 
tjuriga truliga barnungar! 
Vi vill ta ansvar för en stark 
och tydlig oppositionspoli-
tik. Låt mig förklara vikten 
av det...

Som det parlamentariska 
läget är nu i vår kommun så 
skulle det kunna innebära 
ett hot mot demokratin att 
ta fram en budget mer er 
som inte levererar det vi 

lovade väljarna! När våra 
väljare röstar på de olika 
partierna så förväntar de 
sig att partiet man känner 
förtroende för och röstar 
på tar hand om ens röst 
väl. Jag skulle kunna skriva 
spaltmeter om hur flera 
väljare som röstat på de 
partier som utgör den nya 
röran berättar om hur de 
känner misstro och oro! 
Var en röst på S en röst på 
AD, vars starke man är före 
detta moderat? Och var en 
röst på Aledemokraterna en 
röst på Vänsterpartiet som 
i normalfallet tänker tvär-
temot i massa ideologiska 
frågor? Spelar det någon 
roll om en väljare avlägger 
sin röst i demokratisk anda, 
när partierna sen gör som 
de vill ändå?

Under våra kampanjer 
inför valet så gav vi ett antal 
vallöften till Aleborna. 
Valde man att rösta på oss 
moderater så skulle man 
känna säkerhet på vad man 
röstade på och för. Det kan 
vi med stolthet meddela 

våra väljare att de kan 
göra! I verksamhetsplanen 
och budgeten har vi med 
vartenda vallöfte vi gav. Vi 
står för vår politik! För oss 
moderater är det visserligen 
mycket glädjande att du 
Paula och ditt gäng tyckte 
att saker i Alliansen och 
Fias verksamhetsplan var så 
bra att ni rent av kopierade 
det och tog med det i ert 
dokument! Det är helt rätt 
väg för Ale kommun, att 
kunna samverka om viktiga 
frågor för Aleborna, så 
som det drogförebyggan-
de arbetet från skolår 5, 
nytt bibliotek i Älvängen 
centrum och anställa en 
sommarjobbsförmedlare! 

Hur glada vi än är 
över att ni tagit med en 
hel del av vår politik i er 
verksamhetsplan, så kan vi 
bara beklaga å era väljares 
vägnar att ni gjort avkall på 
hjärtefrågor och ideologin. 
Det blir skrämmande när 
era partier så hårt jobbar 
för att begränsa valfrihet 
(LOV) och sedan strunta i 

det bara för att få stöd i en 
budget och på så sätt kunna 
sitta kvar vid makten. Är 
makten målet, eller medlet 
för dig Paula? Likväl 
som att AD ger avkall på 
deras viktiga frågor (osund 
konkurrens, gynna det 
kommunala gentemot det 
privata) för att få makt! För 
mig luktar det illa! Men 
det kan jag överleva… det 
som oroar mig är att den 
majoritet vi idag har i Ale 
inte verkar förstå vikten av 
att det krävs en opposition 
i en demokrati! Vägen till 
diktatur är inte så lång 
nämligen…. Alla kan inte, 
bör inte och vill inte dansa 
med alla… Det är vi skyldi-
ga våra väljare!

Carina Zito Averstedt
Gruppledare Moderaterna i Ale

Ledamot kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott

Du behöver inte be om ursäkt Paula…

I förra veckan fattade Ale 
kommunfullmäktige 
beslut om att uppdra åt 

omsorgsnämnden att teckna 
nytt avtal med migrations-
verket om att ta emot så 
kallade ensamkommande 
barn. Sverigedemokraterna 
med våra 5 mandat var det 
enda parti i fullmäktige som 
röstade emot detta. Enligt 
den lag som trädde i kraft 
vid årsskiftet blir numera 
alla kommuner tvingade att 
ta emot ensamkommande 
barn. Ett fördelningstal 
beräknas bland annat utifrån 
befolkningen i kommunen 
och beroende på söktrycket 
fyller migrationsverket på 
tills att fördelningstalet är 
uppfyllt. I och med detta är 
kommunernas självbestäm-
mande på området numera 
mycket begränsat och 
genom att inte teckna något 
nytt avtal vill vi skicka en 
signal till regeringen om att 
vi inte klarar av ett mottag-
ande i den omfattning som 
det nu är frågan om.

I september i år beräkna-
des fördelningstalet för Ale 
kommun till 11 ensam-
kommande barn, men på 
bara två månader har denna 
siffra räknats upp till 16. 
Fördelningstalet inne-
bär att kommunen måste 
tillhandahålla 16 boende-
platser under året. Enligt 
de beräkningar som gjorts 
kommer dessa boendeplat-
ser att omsättas 2,5 gånger 
per år vilket innebär ca 40 
ensamkommande barn till 
Ale kommun. Utöver detta 
förbinder sig kommunen att 
tillhandahålla 20 platser för 

de som beviljats permanent 
uppehållstillstånd.

I den budget som antogs 
av kommunfullmäktige 
den 24 november finns 
en ambition att bygga 50 
hyreslägenheter. Om vi för-
utsätter att alla 40 personer 
så småningom ska slussas 
ut på bostadsmarknaden, 
vilket måste vara slutmålet, 
och att de flesta sannolikt 
börjar i en hyreslägenhet 
är snart ambitionen om 
nybyggnation helt uppäten 
av kvoten ensamkommande 
barn. Till detta kommer 
sedan mottagandet av vuxna 
asylsökande.

Alltfler unga tvingas idag 
bo hemma längre än någon-
sin tidigare. I dagsläget finns 
ingen seriös plan för att lösa 
bostäder åt våra unga, korta 
bostadskön samtidigt som 
invandringen till kommunen 
slår nya rekord och kräver 
än fler bostäder. Detta är 
en ekvation som idag är 
olöst och där våra unga blir 
förlorarna. 

Det är alltså en veritabel 
asylindustri som växer fram 
när massinvandringen slår 
till med full kraft även mot 
Ale kommun. Vi står om 
detta blir verklighet som 
delaktiga i att spä på den 
redan havererade massin-
vandringen vilket är direkt 
skadligt för Ale och för 
Sverige!

Robert Jansson 
Gruppledare SD Ale
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ALAFORS. Svenska 
Kraftnät planerar för en 
ny 400 kV-kraftledning 
mellan Trollhättan och 
Stenkullen, men den 
fortsätter möta hårt 
motstånd.

Föreningen Regional 
Motström anser att det 
finns bättre alternativ 
än en luftburen ledning 
som kommer tvinga 
många att lämna sina 
hem.

– Med dagens teknik 
är det fullt möjligt att 
gräva ner den, men 
Svenska Kraftnät vill 
inte ens utreda frågan 
och det skrämmer oss, 
säger styrelseledamot, 
Tommy Carlsson.

I måndags hade föreningen 
som kritiserar både Svenska 
Kraftnät och deras planer 
på en ny kraftledning kallat 
regionens riksdagsledamö-
ter till en informationsträff 
i Alafors. Uppslutningen var 
god och åtta ledamöter fick 
en saklig genomgång av den 
kritik som Regional Mot-
ström har framfört.

– Det är flera delar i det 
här. För det första är vi ne-
gativt inställda till hela idén 
med en ny luftburen kraft-
ledning som medför stora 
ekonomiska förluster och

re tveksamhet till hur stat-
liga Svenska Kraftnät väljer 
att informera och hantera 
ärendet. Informationen är 
bristfällig och lyhördheten 
obefintlig, säger Tommy 
Carlsson.

Beträda privata marker
Föreningen kräver att Svens-
ka Kraftnät utreder frågan 
bättre och tittar närmare på 
de alternativ som finns. Istäl-
let har Länsstyrelsen beviljat 
bolaget rätt att fortsätta pla-
neringen av kraftledningen 
genom att ge tillstånd att 
beträda privata marker och 
trädgårdar. Detta är något 
som många boende har över-
klagat. Nu är det inte bara 
invånare i Kungälv, Lilla 
Edet och Ale som är kritis-
ka. Det är också de berörda 
kommunerna.

– Jag delar uppfattningen 
att vi gemensamt bör ver-
ka för att få hit ledningen 
för Svenska Kraftnät. Det 
är helt uppenbart att alla är 
i behov av bättre underlag 
för att kunna föra en saklig 
diskussion. Jag tror inte det 
har undgått någon att vi inte 
är nöjda med det förslag som 
ligger, men nu gäller det att 
vi är konstruktiva i vår kritik 
och kommer med genom-
tänkta alternativ. Ett sådant 
bör absolut vara att ta vara 
på den uttjänta ledningsga-
tan säger Paula Örn (S),

kritiken om intrång och den 
nya kraftledningens nega-
tiva påverkan på människor 
och kommunernas tillväxt. 
Tillsammans kan ni nå fram, 
men inte var och en. Det är 
ett råd från mig.

Penilla Gunther (KD) 
var väldigt undrande kring 
varför Svenska Kraftnät inte 
kunnat motivera sitt ageran-
de bättre

sitionerna i processen.
– Vi får hjälpas åt från 

båda håll inom politiken. 
Självklart ska ni och vi ha 
välmotiverade svar. Det här 
är en stor fråga för regionen 
och om min uppfattning är 
att nya ledningar ska grävas 
ner så gott det går.

Mats Blomberg från 
Södra Skogsägarna hänvi-
sade till elens nya motor-

med annan infrastruktur och 
det är ett krav som vi måste 
börja ställa. Vi kan inte fort-
sätta dra vägar, järnvägar och 
kraftledningar i egna korri-
dorer. Det finns inte mark 
till det i framtiden, sa Blom-
berg bestämt.

Ale kommun har avsatt 
250 000 kronor för att finan-
siera professionella utred-
ningar om konsekvenserna

Svenska Kraftnät plane-
rar ny kraftledning mellan 
Trollhättan och Stenkullen 
för att klara framtidens öka-
de behov. Två samråd har 
hållits, protesterna från be-
rörda är omfattande. Svens-
ka Kraftnät har redan börjat 
lösa in hus och kommer att 
söka koncession, tillstånd 
hos regeringen, under 2015. 
Byggnationen ska starta

Planerna på en ny 400 kV-kraftledning mellan Trollhättan och Stenkullen väcker starka protester bland invånarna i de berörda 
kommunerna, däribland Ale.

–  Regionens riksdagsledamöter träffade motståndsrörelsen
Planerad kraftledning kritiseras hårt

NY KRAFTLEDNING

Svenska Kraftnät planerar 

för ett nytt stamnät och 

en 400 kV-ledning mellan 

Trollhättan och Stenkullen. 

Den är tänkt att gå genom 

Lilla Edet, Kungälv och Ale 

kommun.
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Massinvandringen 
slår till med full kraft 
mot Ale kommun


