
Regional motström 
har laddat om och 
fortsätter sin kamp 

mot Svenska Kraftnäts 
planerade luftburna 400 
kV-ledning mellan Skogssä-
ter i Trollhättan och Sten-
kullen. Sträckan genom Ale 
påverkar ett 50-tal fastig-
hetsägare, men hotar också 
att ödelägga områden som 
på sikt kan bebyggas med 
nya bostäder. Således menar 
Regional Motström att 
Svenska Kraftnäts planer på 
en ny kraftledning begränsar 
Ales framtida tillväxt. Istället 
föreslår föreningen att man 
utreder andra alternativ, 
såsom en nedgrävd ledning 
eller en utbyggnad/komplet-
tering av den redan befint-
liga ledningsgatan. För att 
debattera ämnet krävs stor 
faktakunskap. Jag anser inte 
att jag kan ansluta mig till de 
som kan skryta med att ha 
någon sådan när det gäller 
kraftledningar, men om den 
demokratiska processen kan 
jag ha åsikter.

Starten på 2015 har 
definitivt satt yttrandefri-
heten och demokratin på 
kartan. Regional Motström 
använder sig av det system 
som det svenska samhället 
är uppbyggt kring, rätten att 
uttrycka sin åsikt i alla frå-
gor. Den svenska demokra-
tiska modellen brukar vara 
omskriven i positiva ordalag, 
men hur har den fungerat 
när det gäller den planerade 

kraftledningen? På vilket 
sätt har det statliga verket 
Svenska Kraftnät lyssnat till 
synpunkterna från oroliga 
ale- och lilla edetbor? Det 
är helt uppenbart att de inte 
har följt den demokratis-
ka regelboken i detta fall. 
Motståndet är kompakt, 
argumenten är sakliga, men 
svaren är minst sagt värda 
att ifrågasätta. Att gräva 
ner kabeln istället för att ha 
den luftburen säger sig inte 
vara samhällsekonomiskt 
om sträckan är kortare än 
50 mil, ändå drar Svenska 
Kraftnät just en markför-
lagd ledning i det jättelika 
stamnätsprojektet Sydväst-
länken mellan Närke och 
Skåne och där är sträckan 
19 mil. Det finns således en 
del frågetecken i det statliga 
verkets argumentation. Det 
som förvånar är att Svenska 
Kraftnäts ledning katego-
riskt vägrat utreda föreslag-
na alternativ. Istället har de 
redan påbörjat inlösen av 
berörda fastigheter. Det är 
inte bara nonchalant mot 
kommunerna och dess invå-
nare, utan än värre är det ett 
sätt att peka finger åt hela 
det demokratiska samhället. 
Diskutera ämnet, besva-
ra frågorna sakligt och 
förankra besluten – först 
efter det kan Svenska 
Kraftnät gå vidare med en 
ny 400 kV-ledning i luft 
eller mark. Det är aldrig 
bra när demokratin non-
chaleras – när människor 

med annan uppfattning inte 
får svar – riktigt illa blir det 
när det är just staten som 
hånar grundbulten i det 
egna samhället.

Bohushallen i helgen var 
en mäktig upplevelse. 370 
barn- och ungdomar tävlade 
i den mycket uppskattade 
friidrottstävlingen Lilla 
Alespelen. Bohus IF har 
fått en härlig snurr på 
verksamheten och mer än 
hälften av deltagarna kom 
från den egna klubben. Kul 
att Ale kommuns satsning 
på en ”friidrottsarena”, som 
Bohushallen kan ståta med 
att vara tack vare flygeln 
med 60-meters löparbanor, 
används flitigt och att våra 
ungdomar upptäckt en ny 
spännande aktivitet. Aktiva 
barn är lyckliga barn!

Demokratin nonchaleras
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POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, Gul 
mandel. KRAV-odlad Tolucapotatis. Svenska äpplen, 
morötter, fodermorötter. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt (60-70% 
bärhalt). Enbärsdricka. Säljes från lastbil 

LÖRDAG 24/1: Kungälv Vikingagrillen vid St1 

13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 

14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . 
Nästa tur 21/2.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 

 

 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

ENDAST:

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

Årsmöte 

Torsdag 29 januari kl 15.00
i Skepplanda Bygdegård

Utöver sedvanliga  
årsmötesförhandlingar medverkar gör 
Fyra Strängar i Rött och Lila. 

Tillfälle att betala medlemsavgiften. 
Alla medlemmar är välkomna 

/Styrelsen

ALE SCHACKKLUBB
VÅRSÄSONGEN STARTAR

ONSDAG 21 JANUARI

Onsdagar kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

Öppet: måndag-fredag 09-18
GAMLA HOTELLET I ÄLVÄNGEN  TEL: 0730-810 779

VI FIXAR TELEFONEN!

Ö

TYGLADAN

Kläder & heminredning

Tyger, gardiner & 
heminredning

Nu är det dags att byta ut julgardinerna!

FÄRDIGSYDDA LÄNGDER  fr 299:-/2p

PANELER 

115:-/2p

HISSGARDINER 

100-180cm

BARNTRIKÅ 

120:-/m

Syns du inte?
Alekuriren
hjälper dig!
Digitala eller
tryckta medier?

Glansiga broschyrer
eller rörliga banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00


