
Svenska Kraftnät (SvK) 
fortsätter att rusa fram 
med sitt projekt om 

att bygga en väldig, sju mil 
lång 400 kV luftledning 
genom natur och boende i 
fem västsvenska kommuner: 
Trollhättan; Lilla Edet; 
Kungälv; Ale och Lerum.

Oroliga frågor om can-
cerrisker viftas undan. Kritik 
mot de ekonomiska och 
tekniska underlag som pre-
senterats får bara ytliga svar. 
Möjliga alternativ granskas 
inte på ett seriöst sätt. 
Exempelvis hävdar Svenska 
Kraftnät att en nergrävd 
likströmsledning måste 
vara 50 mil lång för att vara 
realistisk, samtidigt som 
verket just nu själv bygger 
en sådan, 20 mil lång, som 
en del av SydVästlänken i 
södra Sverige! Budskapet 
tycks vara ett maktfullkom-
ligt ”Vi struntar i er och gör 
vad vi vill”.

Ja, redan långt, långt 
innan Energimarknads-
inspektionen, riksdagens 
näringsutskott och regering-
en ens har fått ett förslag om 
utbyggnaden på sina bord, 
föregår verket svaren genom 
att börja lösa in de fastig-
heter som man anser ligga i 
vägen. Ska schaktmaskiner-
na också börja rulla innan 
den demokratiska processen 
haft sin gång? 

Men det finns starka 
motkrafter. Både enskilda, 
men också lokala nätverk, 
kommuner och länsstyrelsen 
har ifrågasatt SvK:s sätt att 
hantera sitt projekt. ”Regi-
onal Motström” försöker 
samla opinionen för att göra 
den starkare och rikta in 
kraven till våra förtroende-
valda på en öppen utredning 
om underlag och möjliga 
alternativ när det gäller 
hanteringen av projektet. Vi 
vill samla alla som går och 
få med oss våra politiker, 
oavsett partifärg, på alla 
nivåer, från kommunerna 
upp till näringsdepartement 
och regering.

Torsdagen den 27 januari 

laddar vi upp med ännu mer 
energi i vårt arbete genom 
en informations- och arbets-
träff i Ryds Missionshus, 
Ale kommun. Vi förbere-

der också ett nytt vårmöte 
med våra riksdagspolitiker. 
Alla som vill veta mer eller 
dra sitt strå till stacken är 
välkomna. Mer information 

finns på vår sida i Facebook, 
Regional Motström.

Göte Kildén
Vice ordförande i föreningen

Regional Motström
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I januari 2015 så bestämde 
beslutsfattarna att vi i 
Ale kommun ska flytta 

all BUP-verksamhet till 
Kungälv. Detta är inte första 
gången de kör över våra 
barn och ungdomar i vår 
kommun.

Först flyttar man Himla-
skolans elever från årskurs 
7-9 till Da Vinciskolan i Nö-
dinge. En skola som då inte 
ens var färdig för hemkun-
skap, bild eller slöjd. Elever-
na får då åka till Himlaskolan 
och ha sin undervisning där. 
Många elever blir oroli-

ga.  Även elever som går på 
Himlaskolan blir oroade och 
förvirrade. Bråk har uppstått 
många gånger och detta är 
ju inte bra för varken elever 
som ska till Himlaskolan el-
ler för de elever som går på 
Himlaskolan.

Många elever avstår att gå 
till skolan helt på grund av 
dessa obehagliga flyttsitu-
ationer och många duktiga 
elever mister då sitt betyg. 
Jag är nu allvarligt oroad för 
våra barn och ungdomar i 
vår kommun. Gång på gång 
blir de överkörda av besluts-

fattare som inte tar hänsyn 
till våra barn.

Nu finns även en besvi-
kelse i att flytta BUP, barn- 
och ungdomspsykiatri, från 
Ale till Kungälv. Jag fattar 
inte hur de tänker överhu-
vudtaget, barn/ungdomar 
som mår så dåligt – ja, det 
finns knappt inga ord. Detta 
måste komma fram till 
beslutsfattare och politiker i 
vår kommun.

Ni flyttar en trygg BUP 
från Älvängen till Kung-
älv som inte ens ligger i 
centrum utan nästan i ett 

industriområde, Solbräcke, 
mittemot Rollsbo. Elever 
har inte ens ett fungerade 
busskort som räcker in till 
Kungälv, utan kommer att 
få betala för att ta sig till 
Solbräcke. För barn som bor 
lite längre ut på landet kom-
mer detta att vara ett massa 
bytande av tåg och bussar, 
detta kan vara ren tortyr 
för trasiga barn som kanske 
till och med lider av social 
kontakt och bussfärder.

Jag är så uppriktigt för-
bannad på Ale kommun som 
kan tillåta att vår fungerande 

– Ta tillbaka beslutet om att flytta ut BUP
Låt barnen gå först!

”Regional Motström” laddar om

Bilden visar hur illa det kan bli för boende på landsbygden om Svenska Kraftnät bygger sin plane-
rade 400 kV-ledning mellan Trollhättan och Stenkullen rakt genom Ale kommun.

Vuxenkören med Ida Andersson
TISDAGAR KL 19-21

SURTE FÖRSAMLINGSHEM

Blue N Joy med Johanna Werder
TORSDAGAR KL 19-21 

NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Tycker du om 
att sjunga?

   www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-98 00 12
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BUP får flytta ut. Vad ska 
ni göra åt alla dessa trasiga 
barn och ungdomar nu 
som behöver hjälp och bara 
vanlig vuxenkontakt?

Många kan ju ”kanske” 
få skjuts av föräldrar, men 
alla dessa barn som inte får 
detta då? De som har sina 
problem hemma, hur ska ni 
lösa det? Jag är så trött på 
denna vuxenvärld där politi-
ker och så kallade vuxna kör 
över våra barn gång på gång 
och då glömmer... Dessa 
barn blir en dag vuxna när ni 
själva sitter på hemmet. Hur 
ska ni förklara er då?

Ale kommun verkar ha 
blivit barn- och ungdoms-
fientliga. Jag ber er alla 

politiker, föräldrar med 
flera, bry er om våra barn 
– vår framtid. Trasiga själar 
ska få hjälp i närområdet, 
alltså i sin egen kommun. 
Gör ni inget nu så kan det få 
hemska konsekvenser i vår 
kommun. Vi vuxna måste stå 
upp för våra barn, de är ju 
de som tar över efter oss. 

Ale tänk efter igen, låt 
barnen alltid gå först! Ta 
tillbaka BUP och lyssna till 
hjärtat!

Niobarnsmamman
Annelie Ingemarsson

ÖPPNAR
24 JANUARI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 24 januari kl 10-13

 
 

Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

 

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!


