Protokoll, Årsmöte, Alefjälls Naturskyddsförening,
onsdag 2014-02-27, Kilanda skola

Årsmötet inleddes med kaffe/te, smörgås och muffins.

§ 1. Årsmötets öppnandes med en presentation av styrelsen.
§ 2. Till ordförande för mötet valdes Bruno Nordenborg. Till sekreterare för mötet valdes Ing-Marie
Nordenborg.
§ 3. Årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
§ 4. Dagordningen godkändes.
§ 5. Tore Johansson och Solgerd Dahl valdes att tillsammans med ordföranden justera
årsmötesprotokollet.
§ 6. Röstlängden bestod av 31 medlemmar.
§ 7. Bruno Nordenborg gick igenom verksamhetsberättelsen.
§ 8. Roy Jansson redogjorde för föreningens ekonomi samt resultat - och balansräkning.
§ 9. Per-Arne Evelynsson läste upp revisionsberättelsen.
§ 10. ANFs styrelse beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Morgan Nielsen läste upp valberedningens förslag till styrelse och revisorer.
§ 11. Val av styrelseordförande på ett år.
Styrelseordförande 1 år: Bruno Nordenborg (omval)
§ 12. Val av övriga styrelseledamöter.
Ledamot 2 år: Ing-Marie Nordenborg (omval)
Ledamot 2 år: Stefan Sandberg (nyval, tidigare suppleant)
§ 13. Val av suppleant
Suppleant 2 år: Magnus Wennergren (nyval)
§ 14. Val av revisorer.
Val av revisor 2 år: Olof Stig (nyval)
Val av revisor 1 år: Ingrid Johansson (omval)
§ 15. Mötet beslöt att Bruno Nordenborg (ordförande) och Roy Jansson (kassör) äger rätt att var
för sig teckna föreningens firma.
§ 16. Till valberedning på ett år valdes: Solgerd Dahl (sammankallande), Mattias Andersson och
Morgan Nielsen.
§ 17. Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad: 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj.
§ 18. Inga motioner har inkommit.

§ 19. Styrelsens förslag och information:

1 Vindkraftsindustri "Fyrskog" i Lerums Kommun.


Samråd, Gothia Vind vill bygga 7 vindkraftverk i Lövsjöområdet, Lerums Kommun.



ANF har haft samtal med Mikael Berglund och Paula Örn och beskrivit situationen.



En arbetsgrupp har bildats i ANFs regi, för att försöka förhindra vindkraftsindustrialisering
vid Lilla – och Stora Lövsjön. Arbetsgruppens ledning består av Olof Stigh, Imre Marton och
Magnus Wennergren. Kommande aktioner planeras tillsammans med ANFs styrelse.



ANF har haft möte med Kommunalrådet Henrik Ripa och informerat om ANFs synpunkter
på ”Fyrskog”. En CD med information lämnades till de övriga partierna i Lerum.



Ale kommuns svar till Gothia Vind för ”Fyrskogsprojektet” diskuterades.



ANFs samrådssvar på ”Fyrskogsprojektet” presenterades.

Beslut: Fortsatt arbete för att förhindra en vindkraftsindustrialisering vid Stora och Lilla Lövsjön.

2 Vindbruksområde C,D och E i Ale Kommun.


Kommunen har inbjudit till nytt samråd angående förslag att stryka område C, D och E i
vindbruksplanen.



Kommunstyrelsens protokoll och reservationer diskuterades.



Samrådshandlingarna och tidsplanen presenterades.



Viktiga frågor som kvarstår: Vill (C), (KD), (MP), (S), och (V) stryka område C, D och E i
vindbruksplanen? Blir det en valfråga? Kan vi före valet få garantier för att en strykning av
område C, D och E kommer att ske?

Beslut: ANF lämnar ett positivt svar på det nya förslaget och alla medlemmar uppmanas att enskilt
lämna in positiva synpunkter på att område C, D och E stryks i kommunens vindbruksplan.

3 Planerad 400 kV-ledning mellan Stenkullen och Skogssäter.


På mötet redogjordes för tidigare remissvar från Kommunen samt från ANF. Förutom
remissvar så har ANF skrivit insändare till Alekuriren, Lerums Tidning med flera tidningar.
Brev till alla politiska partier i Lerum, Ale, Kungälv, Lilla Edet och Trollhättan har också
skickats. Korrespondens med regeringen pågår.



Information om att en fristående aktionsgrupp emot 400kV-ledningen har bildats.
Aktionsgruppen kallar sig ”Regional Motström”.

Beslut: Fortsatt bevakning av frågan samt att ett nytt remissvar skickas till Svenska Kraftnät.

4 ANFs remissförslag att Alefjäll skall klassas som "riksintresse för friluftsliv".


ANF har på goda grunder föreslagit att Alefjäll skall klassas som "riksintresse för friluftsliv".
Skrivelsen har skickats till Länsstyrelsen inför myndighetens revidering av områden som
”Riksintresse för friluftslivet”.

Beslut: Fortsatt bevakning av frågan

5 ANFs anmälan angående utfyllnad av Kollanda mosse.


ANF redogjorde för alla turer när det gäller anmälan av misstänkta miljöbrott på Kollanda
mosse. Ärendet ligger nu hos miljööverdomstolen och handlar på den nivån inte längre om
något miljöbrott har begåtts. Frågan som nu skall avgöras i Miljööverdomstolen är om
Naturskyddsföreningen har juridisk rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut om exploatering
av Kollanda Mosse.

Beslut: Fortsatt bevakning av frågan

6 Gemensam vandring på Alefjäll.


ANF föreslår utflykter på Alefjäll till pärlor som vi vill visa varandra.

Beslut: ANF erbjuder förslag på utflyktsmål via medlemsbrev

7 Naturreservatet Anfastebo.


Ett glömt och vanvårdat Naturreservat som ANF vill bidra till att det blir restaurerat.



Reservatet bildades på papperet 1977. Sedan dess har det brukats som vilken skogs- och
jordbruksfastighet som helst, utan någon hänsyn till de restriktioner som bestämdes vid
reservatsbildandet.



ANF fick till stånd ett möte med Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen och Ales kommunekolog
där det beslutades att:
Västkuststiftelsen kontaktar vägsamfälligheten för att lösa vägfrågan.
Västkuststiftelsen budgeterar för en parkeringsplats.
Västkuststiftelsen anlägger en parkeringsplats.
Västkuststiftelsen anlägger strövstigar.

Beslut: Fortsatt bevakning av frågan

8 Mollsjön och effekter av vattendomen.


ANF stöder Mollsjöns Fiskevårdsförening i sin kamp för att försöka häva en vattendom som
har negativ inverkan på den marina miljön i de sjöar som fiskevårdsföreningen värnar om.

Beslut: Fortsatt stöd till Mollsjöns fiskevårdsförening.

9 Grustäkter i Kollanda, ansökningar om utökning av täktområden.


ANF redogjorde för de planerade utökningarna av grustäkterna i Kollanda som Jehander
AB, Kollanda grus AB och Svevia AB ansökt om.
Vidare redogjordes för föreningens miljösynpunkter på täktverksamheterna och de
samrådssvar som föreningen lämnat till företagen.

Beslut: ANF avser att lämna in ytterligare samrådssvar till Länsstyrelsen angående företagens
expansion av täktområdena samt en fortsatt bevakning av frågan

§ 20. Inga övriga frågor ställdes.

§ 21. Årsmötet avslutades med tack till de som deltagit och en extra smörgås/muffins för dem som
så önskade.

Sekreterare: Ing-Marie Nordenborg

Protokollet justerat 2014-03-08

Bruno Nordenborg

Solgerd Dahl

Tore Johansson

(Detaljerad information och uppdateringar finns på vår hemsida www.alefjall.se)

