Verksamhetsberättelse för Alefjälls Naturskyddsförening 2014
Styrelse:
Ordförande: Bruno Nordenborg (Uspastorp)
Sekreterare: Ing-Marie Nordenborg (Uspastorp)
Kassör: Roy Jansson (Järnbo)
Ledamot: Stefan Sandberg (Ölanda)
Ledamot: Daniel Ferdinand (Damma)
Suppleant: Magnus Wennergren (Burhult)
Suppleant: Robert Johansson (Uspastorp)

Revisorer:
Olof Stig (Gräskärr)
Ingrid Johansson (Röbacka)
Valberedning:
Solgerd Dahl (Lindåsen)
Mattias Andersson (Skönningared)
Morgan Nielsen (Sannum)

Medlemmar:
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 442 medlemmar.
Verksamhet:
Föreningen har hållit årsmöte i Kilanda skola 2014-02-27. 31 närvarande medlemmar.
Styrelsen har haft1 protokollfört möte samt löpande kontakt i samband med skrivelser och beslut.
Gothia Vinds planerade vindkraftsindustri vid Lilla och Stora Lövsjön
Bruno och Roy har tillsammans med medlemmarna Olof Stigh och Imre Marton haft möten med samtliga
politiska partier i Lerums Kommun för att försöka förklara för dem att Alefjäll inte är lämpligt att exploatera
med en vindkraftsindustri.
Föreningen har lämnat synpunkter på Gothia Vinds allmänna samråd ”Vindkraft Fyrskog”
Bruno och Roy har haft möte med båda kommunalråden i Ale Kommun för att påverka dem att hävda att ett
minsta avstånd från bostäder, i Burhult och Pussen, skall vara 1000 meter till planerade vindkraftverk vid
Lilla Lövsjön.
Ale Kommun begärde senare, i sitt remissvar till vindkraftsbolaget Gothia Vind AB, att de skall respektera
ett skyddsavstånd på 1000 meter till bebyggelse i Ale Kommun.
Synpunkter och samråd om förslaget till ändrad vindbruksplan i Ale Kommun
Styrelsen har lämnat in synpunkter angående vindbruksplanen i samrådsförfarandet.
Styrelsen har utkrävt svar från samtliga partier om hur de tänker rösta om förslaget till ändrad
vindbruksplan.
Styrelsen inbjöd den 3 september allmänheten och alla politiska partier till en debatt ang. vinkraftsfrågan i
Starrkärrs bygdegård. Vi fick utfästelser att AD, SD, M, FP, C, KD och FiA skulle bifalla förslaget, S, V
svarade att de skulle lägga ner sina röster. MP deltog inte på grund av sjukdom.
Bruno och Roy deltog på kommunfullmäktigemötet i september med anföranden under ”allmänhetens
frågor” då vi bland annat tackade de politiker som omvärderat sitt beslut om Alefjälls lämplighet för
storskalig vindkraftsindustrialisering. Kommunfullmäktige röstade för borttagning av de tre
vindbruksområdena C, D och E enligt tidigare utlovade löften.
Samrådssvar angående 400kv-ledningen
Styrelsen skickade ett samrådssvar den 19 mars där vi krävde att 400 kV-ledningen bör grävas ner hela
vägen från Trollhättan över Alefjäll till Gråbo, för att förhindra att många hus måste lösas in eller rivas samt
skog avverkas. Ärendet pågår utan beaktande av möjligheten att gräva ner ledningen.
Jehanders planer på utökad täktverksamhet i Kollanda
Styrelsen skickade ett samrådssvar den 24 mars angående planerna på utökning av grustäkten.
Länsstyrelsen tillstyrkte senare en fortsatt brytning i grustäkten men avstyrkte planerna på brytning på
åkermarken väster om täkten. Jehander har överklagat till Mark och Miljödomstolen.
Anfastebo Naturreservat
ANF har återigen kontaktat Västkuststiftelsen angående löftet att de skall anlägga en parkeringsplats, samt
skyltning och märka ut vandringsstigar i naturreservatet. Inget av det utlovade har verkställts!
Skogsvandring på Alefjäll
ANF arrangerade en vandring vid Lilla Lövsjön på Alefjäll. Vandringen genomfördes den 18 maj i fint väder.
c:a 15 medlemmar deltog i vandringen och utbytte tankar i trevlig skogsmiljö.
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Kilanda grus och Betong ansöker om täkttillstånd.
Kilanda grus och Betong (Kilanda Cementgjuteri) har ansökt om att anlägga en ny grustäkt intill Jehander
och Svevias grustäkter i Kollanda. ANF har skickat en skrivelse vid samrådet i vilken vi anför att redan
pågående grustäkter skall användas och efterbehandlas innan ny mark börjar exploateras. ANF anser att
Länsstyrelsen skall avslå bolagets begäran om täkttillstånd. Handläggning av ärendet pågår vid
Länsstyrelsen.
Endurobanan vid Jehanders grustäkt
ANF har skickat in samrådssvar med synpunkter på Älvbygdens Motorklubbs begäran om att få utökat
område och utökade tider för sin körning med Enduromotorcyklar vid Jehanders grustäkt intill
Burhultsvägen. ANF framförde synpunkter om längre respektavstånd från Burhultsvägen samt plantering
och bevarande av löv- och barrträd som skärm och skydd mot vägen. Inte någon av ANFs synpunkter
beaktades. Älvbygdens MK fick tillstånd att bygga bana och köra så nära som 20 meter från vägen. MCkörning beslutades vara tillåten varje tisdag och torsdag em. Samt varannan lördag 11:00 -15:00.
Avverkningsanmälan vid Hultasjön i Tjäderskog
ANF fick vetskap om att en avverkningsanmälan på 5,3 ha inkommit till Skogsstyrelsen i mitten av
november. Området som markägaren ville kalhugga är en sedan 70-talet känd tjäderspelplats, troligen den
enda kvarvarande tjäderspelplatsen på Alefjäll! ANF tillsammans med Naturskyddsföreningen Norra
Älvsborg (NNÄ) skickade gemensamt in en skrivelse med redogörelse för tjäderpopulationen med spelplats
samt den fina orörda ”gammelskogen” och begärde att Länsstyrelsen skulle utreda möjligheterna till ett
formellt skydd av området. Begäran avslogs av Länsstyrelsen med motiveringen att det saknades
”tillräckligt höga naturvärden”.
Markägaren ifrågasätter våra uppgifter om tjäder och spelplatser.
Vi avvaktar Skogsstyrelsens slutliga ställningstagande som kommer att överlämnas till Länsstyrelsen för
vidare handläggning. Troligen hamnar ärendet i en juridisk process.
Utgången vet vi i dagsläget ingenting om.
Ekonomi:
Ingående balans, bankgirokonto 2014-01-01, kr 9 203
Utgående balans, bankgirokonto 2014-12-31, kr 3 833
2014 har varit ett mycket bra verksamhetsår för ANF. Vi har uppnått en av föreningens viktigaste
målsättningar som innebär att den del av Alefjäll som ligger i Ale kommun med största säkerhet
fredas mot en vindkraftsindustrialisering.
Styrelsen vill tacka alla som bistått föreningen under det gångna året!

Styrelsen för Alefjälls Naturskyddsförening

/ Bruno Nordenborg, Ordförande
Alefjäll 2015-02-05
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