
 

Minnesanteckningar styrelsemöte ANF, Uspastorp 2015-02-05 
 
Närvarande: Bruno Nordenborg, Daniel Ferdinand, Ing-Marie Nordenborg, 

Robert Johansson, Roy Jansson. 

 
Adjungerad: Olof Stigh, Lerumsgruppen ANF. 
 
# Vindbruksplanen 
Bruno gick igenom vilka som har överklagat kommunens handläggning av 
vindbruksplanen i samband med att område C, D & E ströks. 
Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen och Förvaltningsrätten. Vi har kontaktpersoner på 
de båda myndigheterna som kommer att meddela vad som beslutas i frågan. 
 
Bruno informerade om en skrivelse från kommunen där de vill ha skriftligt besked om vi 
(ANF) kan tänka oss att ta tillbaka ett medborgarförslag som lämnades på 
kommunfullmäktigemötet 2012-08-27 tillsammans med namnunderskrifter med krav på 
att område C, D & E skulle strykas i vindbruksplanen. 
Kommunen hänvisar till att ärendet tappat i aktualitet eftersom område C, D & E strukits 
ur vindbruksplanen. Med tanke på att handläggningen av vindbruksplanen överklagats 
så kontaktar Bruno kommunen och undersöker frågan. 
 
# ”Fyrskog” Lerum 
Olof redogjorde för Gothia Vind ABs planerade vindkraftsutbyggnad ”Fyrskog” i Lerum. 
Lite historik om hur Lerumsgruppen av ANF gjort namninsamlingar skrivit insändare och 
kontaktat politiker tillsammans med ANFs styrelse. I nuläget har Länsstyrelsen begärt in 
kompletterande uppgifter från Gothia Vind. Lerumsgruppen ANF kommer att ta förnyad 
kontakt med den nya kommunledningen. Vi kommer bland annat att påpeka att Ale 
kommun har beslutat om ett respektavstånd på 1000 m från vindkraftverk till 
bebyggelse, samtidigt skall vi kräva en grundlig inventering av fågellivet, i synnerhet när 
det gäller storlom och fiskgjuse. 
 
# Tjäderskogen söder om Hultasjön 
Roy redogjorde för den avverkningshotade ”tjäderskogen” söder om Hultasjön, historik 
och nuläget. Med bildspel och kartor fick vi ta del av inventeringar som gjorts från 2011 
till dags dato. Skrivelse har skickats till Länsstyrelsen där vi påtalat områdets höga 
naturvärden med spelplats för tjäder samt en begäran om att skydda skogen. På ANFs 
initiativ gjordes fältbesök tillsammans med företrädare från Naturskyddsföreningen Norra 
Älvsborg, Alingsås ornitologiska sällskap, Ale´s kommunekolog samt 
avverkningsärendets handläggare från Skogsstyrelsen. Detta besök har nu resulterat i 
att skogsstyrelsen har tagit till sig vår information angående tjäderspelplats och har 
avstyrkt avverkningen av större delen av skogen som markägaren vill hugga ner. 
Länsstyrelsen har (i ett första skede) avslagit vår begäran att skogen skall skyddas. 
Markägaren är inte intresserad av att bevara skogen men ärendet pågår. 
ANF skall ansöka om att få avverkningsanmälningar som rör Alefjäll. 
  



 

 
# Grustäkterna i Kollandaområdet 
Roy redogjorde för de olika turerna som rör grustäkterna Jehander AB samt Kollanda 
grus AB i Kollanda.  
Mark– och miljödomstolen har ändrat Miljöprövningsdelegationens beslut och fastställt 
att en fortsatt brytning under grundvattnet kan påverka vattenmagasinet i Kollanda och 
är därmed att anse som tillståndspliktig vattenverksamhet vilket inte 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen anser. 
ANF beslutade att lämna in ett yttrande innehållande vårt tidigare ställningstagande till 
Mark– och miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) dit ärendet nu har överklagats av 
Jehander AB.  
 
Planering av Årsmötet 
 
# Verksamhetsberättelse 
Ett förslag på verksamhetsberättelse godkändes efter smärre justeringar. 
 
# Dagordning 
Bruno skriver dagordning utifrån de punkter vi gått igenom. 
 
# Utskick 
Bruno och Ing-Marie kopierar, adresserar, frankerar och postar utskicket. 
 
# Lokal 
Daniel bokar lokal och undersöker utrustningen. 
 
# Mötesdag och tid 
Vi beslutade att årsmötet skall hållas onsdag den 18 mars kl. 19:00. Förutsatt att vi kan 
boka en lokal. 
Styrelsen träffas kl. 18:00 och iordningställer lokalen. 
 
# Medlemsavgift 
Vi beslutade att föreslå årsmötet att medlemsavgiften skall höjas till 75 kr för enskild 
medlem och 150 kr för familjer. 
 
Noterat av Ing-Marie 
 


