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Datum och tid 2017-03-29, kl.19.00-21.15 
 
Plats  Starrkärrs bygdegård, Starrkärr 
 
Presidium  Seppo Tallheden, ordförande 
  Sune Rydén, 1:e vice ordförande 
  Thor Eliasson, 2:e vice ordförande 
 
Sekreterare  Karin Simonsen 
 
Inbjudna  Joel Nylin, Svenska Kraftnät 
  Stig Johansson, Svenska Kraftnät 
  Marit Axelsson, Svenska Kraftnät 
  Pernilla Carlsson, Infrastrukturchef 
  Manilla Bergström, Kyrkoherde 
 
Antal övriga  Ca 35 personer. 
Mötesdeltagare 
 
 
 
Ortsutvecklingsmöte i Starrkärr/Kilanda 
 
 
Inledande presentation 
Presidiets ordförande Seppo Tallheden hälsade alla välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte och 
presenterade dagens deltagare. 
 
 
 
Svenska Kraftnät om vilken dragning som man sökt koncession på och hur processen 
framöver ser ut. Joel Nylin, Marit Axelsson (kontaktperson), Stig Johansson (tekniskt stöd). 
Joel Nylin inleder med att berätta kort om Svenska kraftnät och om den 74km långa luftledning på 
400KV som kommer att sträcka sig från Skogsäter (Trollhättans kommun) och Stenkullen (Lerums 
Kommun). Den nya ledningen behövs för att kunna ta hand om ny vindkraft i regionen, den behövs 
även för att det regionala nätet inte ska överbelastas om fel skulle uppstå i stamnätet 
 
Tekniska begränsningar gör det olämpligt att gräva ner växelströmsledningar med så här hög 
spänning. Driftsäkerheten försämras även kraftigt. Vid likström finns en stor risk att region-nätet 
blir överbelastat, samt att reparationstiden ökar när den grävs ner. Att gräva ner kablar kostar ca 10 
gånger så mycket.  
Inom kort kommer det mätas ut och sättas ut stolp-ben. Efter dem kommer en markundersökning 
behöva göras. Detta krävs som underlag vid upphandling.  
 
 



 
 
MINNESANTECKNINGAR                                                                        
Ortsutvecklingsmöte Starrkärr/Kilanda 
Vår 2017 
 
 

 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post  
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-33 00 00 kommun@ale.se www.ale.se 
 
 

Fem bostäder har hittills lösts in. Om koncessionsansökan antas kommer inga mer hus behöva 
förvärvas. 
Koncessionsansökan är inskickad till Energimarknadsinspektionen. Beslut förväntas i början på 
2018. Det genomförs nu en detaljundersökning som är planerad att pågå mellan 2017-2018.  
Ledningen är planerad att tas drift år 2021. 
 
Det konstateras att ledningen går över mycket jorbruksmark. Frågan kommer upp om inte samma 
regler för närheten till ledning som gäller för människor även borde gälla för dräktiga djur, då 
risken ökar att det kastar sina foster.  
Marit Axelsson säger att hon inte kan svara på om det blir någon extra kompensation, men så vitt 
hon vet finns i dagsläget ingen dokumenterad undersökning på att dräktiga djur kastar sina foster till 
följd av närheten till kraftfält. Då det inte finns någon undersökning att falla tillbaka på så utgår 
man från det som finn idag när det blir fråga om ersättning. Hon ska ta med sig frågan och nämner 
även att detta är en större fråga än bara för det här projektet.  
 
På hemsidan www.svenskakraftnat.se finns en sida för utbyggnadsprojektet där kartorna som 
förevisades finns.  
Svenska kraftnät hade med sig information som delades ut. 
 
 
 
Starrkärr/Kilanda församling - Kyrkoherde Manilla Bergström 
Manilla Bergström har varit kyrkoherde sen den 17 april 2016. Hon berättar om sitt dagliga arbete 
och om de större händelser som skett under året. Mellan 70-75% i kommunen är medlemmar i 
Svenska kyrkan 
 
Manilla började med att stänga Kilanda kyrka, som var fukt- och mögelskadad. Kyrkan är nu 
mögelsanerad och restaurerad gällande puts och färg. Bidrag KAE (KyrkoAntivarisk Ersättning) till 
detta har beviljats från Göteborgs stift, som vill ge församlingarna stöd och hjälp att bevara 
byggnader. 
 
I Älvängen centrum är det idag en provisorisk kyrka. Församlingen har i många år lagt undan 
pengar för att kunna bygga en permanent kyrka. Möten med kommunen hålls där det diskuteras var 
den nya kyrkan ska ligga.  
 
Mycket arbete sker med nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. Kyrkan har tagit ett aktivt 
ansvar och har avsatt pengar för att kunna göra stöttande insatser.  
 
Manilla berättade om samarbetet mellan grannförsamlingarna och att det är en flytande gräns. 
Svenska kyrkan har den speciella förutsättningen att man har ansvar för alla människor som bor och 
vistas i det geografiska området. I händelse av katastrofer eller om någon behöver stöd av diakonala 
medel, eller behöver hjälp och stöd. Detta gäller även de som inte är kristna, då de har ett ansvar för 
alla människor. En så kallad pastoral/diakonal omsorg.  
 
Manilla berättar även kort om kyrkovalet som sker den 17 september i år.  
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Gång- och cykelvägar i Ale kommun - Infrastrukturchef Pernilla Carlsson 
Infrastrukturchef Pernilla Carlsson var på plats för att prata om gång- och cykelvägar. 
Kommunen söker ofta bidrag hos trafikverket för utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Alla 
ansökningar går dock inte igenom. De har hittills inte fått framgång i vare sig Kilanda eller 
Hålanda. Nu har kommunen äntligen lyckats få klartecken om en medfinansiering av en fortsättning 
på gång och cykelbanan ner till Prästalund. Förhoppningen är att den ska gå hela vägen ner till 
Alafors. Det är ännu inte klart på vilken sida gång-och cykelvägen i så fall skulle gå. Det är långa 
processer och det är svårt att säga när sträckan blir verklighet. Kommunen ska stå för 50%.  
 
Ny belysning sattes upp då det är viktigt att oskyddade trafikanter ser. 
Pernilla fick frågan om varför den senaste gång-och cykelvägen så tvärt avslutades vid en 70-väg, 
och hon förklarade då att kommunen hela tiden söker för delsträckor, då det ger större framgång hos 
trafikverket. 
 
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående anteckningar finns att läsa på hemsidan.  
 
 
Svar på inkommande frågor 
Inga inkomna frågor.  
 
  
 
 
 
 
 
Seppo Tallheden   Karin Simonsen  
 
Ordförande    Sekreterare 

 
 

 
 
 


