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Insändare: 
 

Fundering angående det öppna brevet i 
veckans Alekuriren 
 

Först vill jag poängtera att jag står fullt bakom Föreningen Regional Motström i deras 
kamp mot en helt felplacerad ny kraftledning, men jag kan inte låta bli att tycka att det 
känns märkligt att ordföranden i föreningen dessutom är en av företrädarna för Vind i 
Ale som fått sina planer på vindkraft spolierade. Ett av argumenten som Svenska 
Kraftnät framför är ju att ledningen behövs för att kunna ta hand om vindkraftsel från 
bland annat Västergötland. Samma typ av el som ordföranden själv vill tillverka. Än 
mer höjer jag på ögonbrynen när jag läser det öppna brevet. Hur var det nu 
egentligen Majvor, ”Man måste ju lita på myndigheterna…”?  

Du skriver om hur det kändes att få brevet från Svenska Kraftnät. Då kanske du nu 
förstår hur vi kände oss våren 2011, när vi fick ett brev om att du och dina kamrater 
planerade för att bygga vindkraft på Alefjäll? 

Du skriver om din oro över att behöva bo nära en kraftledning och om det är du eller 
dina barn som ska drabbas av cancer. Nu kanske du förstår den oro som vi har känt 
inför de bevisade problem med sjukdomar och sömnsvårigheter som vindkraften 
medför för närboende? 

Du skriver om den påverkan ledningen kommer göra för dina möjligheter att använda 
din mark. Nu kanske du förstår hur vi kände oss när vi helt plötsligt fick stora 
markarealer belagda med byggförbud på grund av ett eventuellt byggandes av 
vindkraftverk? 

Du skriver om att fastigheternas värde kommer att sjunka i närheten av 
kraftledningen. Nu kanske du förstår den oro vi har haft för den bevisade 
värdesänkningen av fastigheter i närheten av vindkraftverk? 

Du skriver om att berörda lever under ovisshet om framtiden som är psykiskt tungt att 
bära. Nu kanske du förstår hur vi känner oss när du så sent som i oktober 2014 
skickade in din överklagan till förvaltningsrätten över antagandet av den nya 
vindbruksplanen? 

Kanske ska jag vara stolt över att de argument som vi som kämpat emot vindkraften i 
område C, D och E tidigare framfört nu också verkar ha anammats av även en 
företrädare för Vind i Ale? 

För det kan väl inte helt enkelt vara så att denna kraftledning effektivt kommer att 
spoliera Vind i Ales planer på framtida vindkraftverk på egna marker? Eller det 
faktum att en kraftledningsstolpe på er mark inte ger er mer än en engångssumma 
för intrånget motsvarande ca en fjärdedel av vad ni fått per år för att ha ett 
vindkraftverk där istället? 

Mattias Andersson 


