Verksamhetsberättelse för Alefjälls Naturskyddsförening 2018
Styrelse:
Ledamot: Bruno Nordenborg. ordförande, (Uspastorp)
Ledamot: Ing-Marie Nordenborg, sekreterare, (Uspastorp)
Ledamot: Roy Jansson, kassör (Järnbo)
Ledamot: Olof Stigh (Gräskärr)
Ledamot: Peter Hallberg (Gräskärr)
Suppleant: Olle Bergström (Burhult)
Suppleant: Robert Johansson (Uspastorp)

Revisorer:
Jerry Magnusson (Uspastorp)
Elin Niklasson (Uspastorp)
Valberedning:
Solgerd Dahl (Lindåsen)
Ingrid Johansson (Röbacka)
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Medlemmar och möten:
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 162 betalande medlemmar.
2018–03–27 höll föreningen årsmöte i Starrkärrs bygdegård. 13 närvarande medlemmar.
Styrelsen har haft löpande kontakt, via telefon och mail i samband med skrivelser och beslut.
Vindkraftsprojekt Fyrskog vid Stora och Lilla Lövsjön:
Våren 2018 dömde Mark och Miljödomstolen (MMD) i Vänersborg till ANFs, Swedavias, Imre Martons, Göran Thaléns
och Olof Stighs fördel när man upphävde Länsstyrelsens beslut och avslog ansökan innefattande samtliga kraftverk.
Domen överklagades av Eurowind och under våren 2018 genomfördes därför inventeringar bland annat med hjälp av
Espen Jensen och Leif Danielson samt att fotografering av bland annat fiskgjusar genomfördes av Olof Stigh.
Utlåtandena samt fotografierna utgjorde bevisning och ingick i det yttrande som ANF under sommaren skickade in till
Mark och Miljööverdomstolen (MMÖD) inför prövningsfrågan. MMÖD vid Svea Hovrätt, Stockholm fattade senare
under sommaren 2018 det slutgiltiga beslutet att inte bevilja Eurovinds överklagan av prövningstillstånd och fastställde
därmed MMDs dom vilket innebar slutet för den tänkta vindkraftsetableringen vid Stora och Lilla Lövsjön.
Planerad grustäkt:
2018-01-07 skickade ANF ett yttrande till Kilanda grus & Betong samt Länsstyrelsen med synpunkter inför
myndighetssamråd; ansökan om tillstånd för grustäkt samt vattenverksamhet på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1, Ale
Kommun. ANF hävdar att tillstånd för grustäkt inte skall beviljas.
Ansökan för deponitippar:
2018-03-27 skickade ANF ett yttrande till Ale Kommun, (verksamhet miljö) på en anmälan från ägarna till fastigheten
Kilanda-Kullen 1:1 om att ta emot deponimassor från V: a Göteborg för att fylla ut ett större skogsområde utmed
vägen mot Burhult. ANF hävdade att tillstånd för utfyllnad skall avslås.
2018-05-21 skickade ANF ett yttrande till Ale kommun, verksamhet miljö angående Kollanda grus, anmälan om
tillstånd att ta emot fyllnadsmassor för utfyllnad av ett större markområde på fastigheten Kollanda 1:5 i Kollanda. ANF
hävdade att flera villkor måste uppfyllas om tillstånd skall medges samt att ärendet bör överlämnas till Länsstyrelsen
för beslut.
Informationsmöte:
2018-11-15 deltog ANFs styrelse på en träff med ideella naturvårdsföreningar arrangerad av Länsstyrelsen.
Mötet avhandlade: Aktuellt inom reservatsbildning, åtgärdsprogram för hotade arter, invasiva arter, artskydd och
myndighetens roll som friluftslivssamordnare i länet.
Naturreservatet Anfastebo:
2018 började Linus Kron som VD på Naturvårdsförvaltningen. Han har under det gångna året visat större intresse för
att verkställa de beslut som rör Anfastebo än tidigare ansvariga på Västkuststiftelsen.
400 kV-ledningen
2018-09-12 skickade ANF en skrivelse till Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen angående en mycket
märklig ledningssträckning. Ledningsdragningen har påverkats av ett inaktuellt underlag vilket resulterar i en onödigt
lång och fördyrande dragning genom området Enekullen och Hult i Ale kommun.
Ekonomi:
Ingående balans, bankkonto 2018-01-01, kr 14 796: Utgående balans, bankkonto 2018-12-31, kr 468: Detaljerad och fortlöpande information om verksamheten finner du på vår hemsida www.alefjall.se
Styrelsen vill tacka alla som bistått föreningen under det gångna året!
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