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Protesterar mot planerna på ny kraftledning
- Enad motståndsrörelse uppvaktar Svenska Kraftnät
SANNUM. Med anledning av Svenska Kraftnäts planer på att bygga en ny
kraftledning genom Ale kommun har en motståndsrörelse växt fram.
Boende och markägare från Grunne till Ryd agerar med enad front och
protesterar högljutt.
– Om det överhuvudtaget ska bli aktuellt med någon ny ledning i Ale, så är det
under jord, säger Nathalie Ohlsson, som ingår i arbetsgruppens styrelse.
Frustrationen är påtaglig liksom oron
hos de fastighetsägare som blir
direkt berörda om Svenska Kraftnät
skulle få igenom sina planer på en
400 kV-ledning genom Ale kommun.
– I det här området är vi ett 30-tal
boende som berörs. Självklart är folk
oroliga för vad som kan komma att
hända, säger Nathalie Olsson.
Nathalie, sambon Lenny och deras
dotter Alva, flyttade in i sitt nybyggda
hus på drömtomten i Sannum för
Bedrövade. Lenny och Nathalie Olsson, här tillsammans med dottern
Alva, hittade drömtomten i Sannum. Vill det sig illa kan familjen tvingas
ungefär ett år sedan. Då var de ännu
fl ytta om Svenska Kraftnät får igenom sina planer på en ny 400 kVovetandes om Svenska Kraftnäts
ledning genom området.
tankar på en ny ledning.
– Det känns för jävligt rent ut sagt! Det går inte en dag utan att man tänker på den
där förbaskade ledningen. Vi har inte ens gjort färdigt allting på tomten ännu, men
Svenska Kraftnät avråder oss från större investeringar till dess att det slutliga beslutet
är fattat. Det lär dröja fram till årsskiftet. Ska vi gå runt med oro i magen fram till
dess? Vi är inte ensamma om att känna så här, förklarar Nathalie Olsson.
– Om Svenska Kraftnäts huvudspår om ny kraftledning skulle vinna gehör och bli
verklighet, så får vi en ledningsstolpe mitt i vardagsrummet. Vi kan således inte bo
kvar. Inlösen är vi inte intresserade av även om vi skulle få bra med pengar. Det är ju
här vi vill bo, säger Nathalie och blickar ut över den vackra landsbygden.
Arbetsgruppen har genomfört ett stormöte i Starrkärrs församlingshem. 48 personer
närvarade, däribland kommunalrådet Mikael Berglund (M) och Jörgen Sundén från
Ale kommun.
– Jag vill påstå att alla boende är väldigt oroliga för den uppkomna situationen.
Mycket talar också för att delar av Ragnars Hage är hotad och då är det ännu fler
människor som berörs, säger Nathalie.
Det var utifrån stormötet som en styrelse bildades. Styrelsen jobbar nu intensivt för
att förhindra att ledningen byggs enligt nuvarande planer.
– Vi har stöd av Ale kommuns politiker och tjänstemän i vårt arbete vilket känns
väldigt bra, säger Nathalie Olsson.

Ett nytt stormöte kommer att hållas i Starrkärrs bygdegård söndagen den 7 april. En
inbjudan kommer att sändas till alla i Älebräcke, Grunne, Sannum, Hult, Björbäck och
Ryd. Även politiker och tjänstemän från Ale kommun kommer att bjudas in.
– Någon ny luftburen kraftledning får det inte bli tal om. Vi ger oss aldrig, avslutar
Nathalie Olsson.
FOTNOT. Det har startats en grupp på Facebook som heter: Nej till ny 400 kvledning genom Ale kommun.

