Kallelse till Årsmöte för Alefjälls Naturskyddsförening
Starrkärrs bygdegård tisdag 2020-03-31 kl 19:00,
Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) bildades 2012-02-01 och har nu verkat i åtta år.
2014-09-29 beslutade kommunfullmäktige att stryka vindbruksplanerna på Alefjäll. Efter tre års metodiskt
informationsarbete lyckades ANF omvända politikerna och rädda Alefjäll från att industrialiseras med
vindkraftverk.
2016-04-19 ANF har lyckats stoppa en skogsavverkning söder om Hultasjön där det sedan 1970-talet
förekommer tjäderspel. Markägaren ansökte om att kalavverka skogen vilket då hade ödelagt tjäderns
möjligheter att fortsatt existera och fortplanta sig i området. ANF lämnade synpunkter till Länsstyrelsen
samt Skogsstyrelsen om att tillstånd för skogsavverkning skulle avslås vilket medförde att Länsstyrelsen
avslog ansökan och inte gav markägaren någon dispens för avverkning.
2018-03-27 ANF lämnar ett yttrande till Ale Kommun med anledning av att ägaren till fastigheten KilandaKullen 1:1 (utmed Burhultsvägen vid Kollanda) avser fylla ut ett större skogsområde med okända lermassor
samt ”jungfrulig matjord” för att skapa ”betesmark”. ANF samt Lerums Naturskyddsförening motsätter sig
mot att tillstånd medges. Markägaren valde då att dra tillbaka sin begäran om tillstånd för utfyllnad.
2018-07-11 beslutade Mark- och Miljööverdomstolen att inte bevilja Eurovinds (Gothia Vind)
prövningstillstånd för den planerade vindkraftsetableringen vid Stora och Lilla Lövsjön i Lerums kommun.
ANF har sedan 2013-11-14 protesterat och samlat information för att påvisa det olämpliga med en
vindkraftsindustri i Lövsjöområdet.
1977-04-18 bildades Naturreservatet Anfastebo. Sedan ANF bildades (2012) har vi kämpat för att
reservatsbesluten skall verkställas. Nu, åtta år senare är det en parkeringsplats på gång!?
Resultat- och balansräkning kommer att finnas tillgänglig på årsmötet.
Valberedningens förslag till årsmötet 2020
Styrelseledamöter
Olof Stigh 2 år (2018+2019)

Omval 2020 2 år (2020 + 2021)

Kerstin Eksell 1 år (2019)

Omval 2020 2 år (2020 + 2021)

Styrelsesuppleant
Olle Bergström 2 år (2018 + 2019)

Omval 2020 2 år (2020 + 2021)

Revisor
Elin Niklasson 2 år (2018+2019)

Omval 2020 2 år (2020 + 2021)

Valberedningen består av Solgerd Dahl (sammankallande), Ingrid Johansson och Tomas Dirsén

Alefjälls Naturskyddsförening har skaffat swishnummer, 123 203 90 48. Du kan även betala till
bankgiro 465–5205. Medlemsavgiften är 50 kr/person.
Mer information hittar ni på vår hemsida: www.alefjall.se
Varmt välkomna till årsmötet hälsar styrelsen för Alefjälls Naturskyddsförening.
ANF bjuder på kaffe/te med fralla och kaka.

