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Ansökan om bygglov för 18 st radhus på fastighet 
Nödinge-Stommen 1:366 (Nödinge) har inkom-
mit till Sektor samhällsbyggnad, Ale kommun. 
Ansökan avviker från detaljplanebestämmelserna 
genom att den totala tillåtna byggrätten i området 
(begränsat av Klockarevägen, Backavägen samt 
naturområde i väster) överskrides med 2 % (9800 
m² istället för tillåtna 9600 m²), samt att 5 parke-
ringsplatser (av totalt 34 st) hamnar på mark som 
inte får bebyggas.
 
Berörda sakägare har möjlighet att yttra sig innan 

Sektor samhällsbyggnad, kommunhuset i Alafors. 
Synpunkter skall vara skriftligt inlämnade senast 
2015-02-17 till: Sektor Samhällsbyggnad Plan och 
bygg, Ale kommun, Ledetvägen 6, 449 80 Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

KUNGÖRELSEÖppet Hus
Ons 28 januari, kl 16-19

Älvängen, Hålstensvägen 6

KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA

TORSDAG DEN 19 MARS 2015, KL. 19.00
Aulan i Bohusskolan (ingång på östra sidan) 

OBS! Notera ändrad lokal jämfört med 
tidigare år! 

Röstberättigad är medlem med legitimation 
samt fullmakt från icke närvarande andelsägare 

(gäller även sambo/make/maka).

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga  
14 dagar före årsstämma på Surte bibliotek.

Motioner skall enligt stadgarna vara styrelsen 
tillhanda senast den 10 februari, 2015

E-post: bohus.surte.vagforening@gmail.com
Postadress: BOHUS-SURTE VÄGFÖRENING, Ale 

Kommun, 449 80 ALAFORS

Välkomna! -Styrelsen

Föreningen Regional 
Motström ger inte upp

ALE. Svenska Kraftnäts 
planering av en ny 400 
kV-ledning från Skogs-
säter i Trollhättan till 
Stenkullen fortsätter i 
oförminskad styrka.

Föreningen Regio-
nal Motström vässar 
argumenten och hoppas 
skapa opinion.

– Det är en solid 
koloss vi brottas med, 
men ännu har vi tid att 
påverka, säger Göte 
Kildén, vice ordförande 
i föreningen Regional 
Motström.

På torsdag kväll har fören-
ingen kallat intresserade till 
ett informationsmöte i Ryds 
missionshus. Där ges senaste 
nytt i kampen mot Svens-
ka Kraftnäts planerade 400 
kV-ledning som berör 50 

fastighetsägare i Ale direkt 
och många fler indirekt.

– Vill vi kunna fortsätta 
sälja Ale som en kommun 
med nära till både stan och 
naturen gäller det att göra 
motstånd. Ridvägar, vand-
ringsleder och fina rekre-
ationsområden blir själv-
fallet också berört av en ny 
ledningsgata, menar Göte 
Kildén.

Redan 2018 hoppas 
Svenska Kraftnät kunna vara 
igång med byggnationen, 
men ett slutgiltigt besked tas 
först i slutet av året av En-
ergimarknadsinspektionen 
som lyder under näringsde-
partementet. Här har för-
eningen Regional Motström 
insett att kraftstöten bör sät-
tas in.

– Att försöka påverka 
Svenska Kraftnät har vi mer 
eller mindre gett upp. Vi får 
inga svar, eftersom de inte 
gillar våra frågor. Vi vill att 
de utreder kostnaderna, inte 
minst ur ett samhällsekono-

miskt perspektiv. Intrånget 
har en prislapp. Dessutom 
vill vi att Svenska Kraftnät 
seriöst prövar alternativen, 
bland annat att gräva ner 
en likströmskabel eller upp-
graderar den befintliga led-
ningsgatan, berättar Göte 
Kildén och fortsätter:

– Normalt sett tar man 
vara på den tekniska utveck-
lingen, men Svenska Kraft-
nät verkar helst vilja använda 
50-talets lösningar. 

Påverka förtroendevalda
Föreningen kommer att 
fortsätta påverka de förtro-
endevalda, särskilt de med 
Västsverige som hemvist.

– Näringsutskottet ska 
snart vara väldigt medvetna 
om att det finns en opinion, 
försäkrar Kildén som också 
vill få med sig de lokala kom-
munalråden.

– Vi kommer inom kort 
att kontakta både Paula Örn 
(S) och Mikael Berglund 
(M) för att se vad vi kan göra 

gemensamt. Vi vet att samt-
liga kommuner är oroliga 
och mycket kritiska, men nu 
gäller det att rikta kanonerna 
mot Stockholm.

Det som känns olyckligt 
är att flera fastighetsägare 
redan har givit upp och ac-
cepterat en inlösen av Svens-
ka Kraftnät.

– Det är inte så konstigt 
med tanke på hur osäkert 
läget är. Vi kan inte garan-

tera att vi ska vinna den här 
kampen, men vi tänker göra 
allt vi kan. Värdet på husen 
i området riskerar att sjun-
ka, vilket gör att du blir mer 
vänligt inställd till ett bud. 
Jag har långt ifrån givit upp 
och tror att vi med en stark 
opinion kommer att kunna 
påverka. Det som skrämmer 
är att Länsstyrelsen redan 
har gett Svenska Kraftnät 
rätt att gå in på tomter, där 

ägare tidigare satt stopp, sä-
ger Kildén.

Torsdagens möte i Ryds 
missionshus är också till för 
att försöka få med fler i för-
eningens arbetsgrupper. 

– Vi vill utbland annat 
reda hälsoeffekterna och 
cancerriskerna, men vi be-
höver fler som engagerar sig, 
avslutar Göte Kildén.

En ny 400 kV-ledning kan få stor påverkan på Ales landsbygd. Föreningen Regional Motström 
fortsätter skapa opinion mot Svenska Kraftnäts planer och kräver att alternativ utreds samt att 
samhällsekonomin tas i beaktning. 
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– Vill väcka ytterligare engagemang

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Väderleken gäckar Alebacken
ALAFORS. Lördag 28 
februari väntas världs-
eliten i snowboard till 
Alebacken.

Först behövs att vä-
derleken spelar arrang-
ören i händerna.

– Vi kan inte göra 
mycket mer än att 
hoppas på att kylan 
snart biter sig fast, 
säger eldsjälen John 
Hansson.

Ale Invite är årets stora hän-
delse i Alebacken, men för-

eningens entusiaster hoppas 
självklart på minusgrader 
redan nu.

– Typiskt att det slog om 
precis när vi lyckats spruta 
upp backen igen, men någ-
ra plusgrader och lite regn 
är ingen fara. Det är vin-
den som är vår värsta mot-
ståndare och än så länge 
blåser det i alla fall inte, sä-
ger evige optimisten, John 
Hansson.

Han gläds åt att progno-
serna åtminstone lovar kyla 
under nattens timmar och 
att det ser ut att bli kallare 

lite längre fram.
– Ärligt talat vet jag inte 

riktigt vad jag ska tro, men vi 
vet i alla fall att vårt snösys-
tem har en enorm kapacitet 
om kylan bara slår till. Får vi 
sju till åtta minusgrader går 
det riktigt fort att pista back-
en, säger John Hansson.

Alebacken kommer att 
meddela via sin hemsida och 
sociala medier så snart back-
en kan öppna igen.

– Förhoppningsvis redan 
till helgen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Alebacken går i väntans tider... Nu finns det åter-
igen ett snötäcke, men väderleken spelar ansva-
riga ett spratt. Plusgrader på dagen och minus på 
natten är inte optimalt.
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