
Hur lång tid får en myndighet förhala ett fattat beslut? 

För 40 år sedan bildades Anfastebo Naturreservat i Ale Kommun. Men inga av de beslut som 

fattades då har genomförts.   

Tvärt om, en mycket vacker natur avsatt för allmänhetens intresse har med förvaltarnas goda 

minne tillåtits en exploatering som saknar motstycke.  

Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen har godkänt kalavverkningar och skövling av blandad 

naturskog i strid med reservatsbestämmelserna. 

För att ni läsare skall förstå hur enträget Alefjälls Naturskyddsförening försökt påverka 

Västkultstiftelsen och Länsstyrelsen för att sköta sina uppdrag så publicerar vi det senaste 

halvårets mailkorrespondens med tjänstemännen. 

************************************************************************************************* 

Från: Bruno Nordenborg [mailto:bi.nordenborg@telia.com]  
Skickat: den 30 april 2017 13:33 
Till: 'Lars Sjögren' <lars.sjogren@lansstyrelsen.se>; 'Lars Strandberg' 
<Lars.Strandberg@vastkuststiftelsen.se> 
Ämne: Påminnelse, Anfastebo 
  

Lars Sjögren och Lars Strandberg, ni behöver väl inte fortsätta att förhala besluten. ANF har hållit 

en tålmodig och låg profil trots att inga löften har infriats. Meddela snarast en tidsplan för 

genomförandet som ni inte sviker.  

  

Bruno Nordenborg, ordförande 

Alefjälls Naturskyddsförening  

bruno.nordenborg@alefjall.se 

 

********************************************************************************************************** 

Från: Sjögren Lars [mailto:Lars.Sjogren@lansstyrelsen.se]  
Skickat: den 4 maj 2017 15:41 
Till: Bruno Nordenborg <bi.nordenborg@telia.com> 
Kopia: Lars Strandberg (Lars.Strandberg@vastkuststiftelsen.se) 
<Lars.Strandberg@vastkuststiftelsen.se> 
Ämne: SV: Påminnelse, Anfastebo 
  

Hej! 

Anfastebo är inte bortglömt eller förhalat. Västkuststiftelsen arbetar med att få till en 

parkeringsplats i området.   

Vänliga hälsningar 
  
Lars Sjögren 
Naturavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
 
********************************************************************************************************** 

Från: Bruno Nordenborg [mailto:bi.nordenborg@telia.com]  
Skickat: den 6 maj 2017 10:22 
Till: 'Sjögren Lars' <Lars.Sjogren@lansstyrelsen.se> 
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Kopia: 'Lars Strandberg (Lars.Strandberg@vastkuststiftelsen.se)' 
<Lars.Strandberg@vastkuststiftelsen.se> 
Ämne: SV: Påminnelse, Anfastebo 
  
Hej Lars (& Lars), 

Du har rätt i att Anfastebo inte är bortglömt även om någon skulle önska det.  

Däremot har du fel när du påstår att arbetet med Anfastebo inte är förhalat. Det är möjligt att vi 

lägger olika värderingar i betydelsen av ordet ”förhala”.  

Skall vi kalla det som skall göras, men som inte görs för att ”dra ut på”, ”fördröja ”eller ”uppskjuta”? 

Det kanske till och med faller under någon tjänstemannaparagraf när beslut inte verkställs? 

Bortprioriterat är ett finare ord för att sopa under mattan.  

För 3 år sedan så lovade ni att parkeringsplats m.m. skulle anläggas i naturreservatet.  Men inget 

har hänt. 

Under tiden har fler parkeringsplatser anlagts vid de andra reservaten i Ale.  

På Länsstyrelsens hemsida har 10 av 11 naturreservat i Ale fått vackra vinjettbilder. Ett reservat 

saknar bild. Det är Anfastebo. Bifogar en bild på Högsjön som ni får publicera. 

Bifogar även den tidigare bilagda filen så att ni inte glömmer bort vad det handlar om. 

Jag efterlyser en tidsplan. Det kan väl inte vara så svårt. Det vore väl bra om något sker före Lars 

Strandbergs pension eftersom han känner markägarna och kan ärendet. Låt inte en 

pensionsavgång bli ytterligare ett skäl till förhalning. 

/Bruno 

****************************************************************************  

Inget svar på 1,5 månad 

**************************************************************************************************** 

Från: Bruno Nordenborg [mailto:bi.nordenborg@telia.com]  
Skickat: den 22 juni 2017 12:36 
Till: 'Sjögren Lars' <Lars.Sjogren@lansstyrelsen.se>;  
Kopia: 'registrator@naturvardsverket.se' <registrator@naturvardsverket.se> 
Ämne: VB: Påminnelse, Naturreservatet Anfastebo 
  
Hej igen Lars & Lars, 

Jag efterlyste en tidsplan men har inte fått något svar. 

Om jag förstått saken rätt så har det inte hänt något när det gäller vare sig skyltning eller 

parkeringsplats. 

I 40 år har reservatet legat i träda från Länsstyrelsens sida förutom att kalavverkning tillåtits. 

Under tiden har den ena efter den andra markägaren tillåtits härja fritt. Alla åtgärder som skulle 

kunna dämpa förödelsen har Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen underlåtit att verkställa. Man 

börjar ju undra vem som förvaltar reservatet. 

Jag skickar en kopia till Naturvårdsverket med en vädjan att de kanske kan skynda på ert arbete. 

För varje dag som går så rensas allmänhetens strövområden på njutbar natur och granåkern 

tätnar. 

Hälsningar Bruno 
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************************************************************************************************ 

Från: Lars Strandberg [mailto:lars.strandberg@vastkuststiftelsen.se]  
Skickat: den 22 juni 2017 13:49 
Till: Bruno Nordenborg <bi.nordenborg@telia.com> 
Kopia: Sjögren Lars <lars.sjogren@lansstyrelsen.se> 
Ämne: Re: VB: Påminnelse, Naturreservatet Anfastebo 
  

Hej, Bruno! 

I september 2016 skrev jag till berörda markägare om samråd att anlägga dels parkeringsplats 

dels stig. Vi har ett antal gånger försökt få kontakt med markägarna. När det gäller 

parkeringsplatsen fick vi för en dryg månad sedan muntligen besked att markägaren inte anser sig 

behöva godkänna att vi anlägger parkeringsplats. Beträffande stigen har vi inte fått någon kontakt 

med markägaren. Jag har informerat Lars Sjögren att vi inte kan anlägga parkeringsplatsen utan 

markägarens medgivande samt att vi inte har tillgång till vägen. Jag tar helt på mig att 

Västkuststiftelsen inte prioriterat Anfastebo. Tidigare har det främst varit brist på resurser och 

Stiftelsen har prioriterat andra naturreservat.  

Vänliga hälsningar 

Lars Strandberg 

*********************************************************************************************************** 

Från: Bruno Nordenborg [mailto:bi.nordenborg@telia.com]  
Skickat: den 22 juni 2017 17:23 
Till: 'Lars Strandberg' <lars.strandberg@vastkuststiftelsen.se> 
Kopia: 'Sjögren Lars' <lars.sjogren@lansstyrelsen.se> 
Ämne: SV: VB: Påminnelse, Naturreservatet Anfastebo 
  

Lars Strandberg, 

Jag har förstått att markägarna inte är samarbetsvilliga, men Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen 

har ju ett juridiskt beslut att genomdriva. Det är få myndigheter som väjer för privatpersoners 

önskemål. Det finns fattade beslut och en kartskiss på var parkeringsplatsen skall anläggas så 

markägaren behöver inte ge något medgivande, bara informeras. Intrångsersättning utbetalades i 

samband med reservatsbildandet. När det gäller vägen så ingår det per automatik tillträdesrätt till 

naturreservatet för besökande och vid anläggningsarbeten. Enda krav som kan belasta 

Västkuststiftelsen är eventuella körskador som kan uppstå vid transporter. Jag är lekman men ni 

har väl jurister som kan informera er om vad som gäller och informera markägarna om deras 

skyldigheter. Jag vet att du inte har prioriterat Anfastebo men det ursäktar inte underlåtenhet att 

genomföra fattade beslut. Om Lst och Västkuststiftelsen skall vänta på markägarnas medgivande 

så kommer vare sig parkeringsplats eller strövstig att bli av. Det är nästan så att man misstänker 

att du medvetet förhalar verkställande av reservatsbeslutet. 

Har du beställt vägskyltar och anslagstavla? 

Hälsningar Bruno 

*********************************************************************************************************** 

Inget svar på 2 månader 

********************************************************************************************************* 
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Från: Bruno Nordenborg <bi.nordenborg@telia.com> 

Datum: onsdag 30 augusti 2017 19:12 

Till: 'Sjögren Lars' <lars.sjogren@lansstyrelsen.se>, Lars Strandberg 

<lars.strandberg@vastkuststiftelsen.se> 

Ämne: VB: VB: Påminnelse, Naturreservatet Anfastebo 

 

Lars Sjögren & Lars Strandberg, 

Det är mycket anmärkningsvärt att varken Länsstyrelsen eller Västkuststiftelsen bemödar sig med 

att besvara mina, genom Alefjälls Naturskyddsförenings, ställda frågor eller håller mig underrättad 

med tanke på Naturskyddsföreningens engagemang! 

För att friska upp ert minne har jag i mailet gul-markerat tidigare frågor/löften och påstående som 

ni borde ha besvarat/åtgärdat. 

Om ni inte skyndsamt besvarar detta brev så ser ANF ingen annan utväg än att påkalla 

massmedias och allmänhetens intresse för att ni skall genomföra ett 40 år gammalt åtagande som 

ni i alla dessa år har ignorerat. 

Med hopp om ett snabbt och tydligt svar  

Hälsningar Bruno 

*************************************************************************************************************** 

Från: Lars Strandberg [mailto:lars.strandberg@vastkuststiftelsen.se]  
Skickat: den 31 augusti 2017 15:10 
Till: Bruno Nordenborg <bi.nordenborg@telia.com> 
Kopia: Sjögren Lars <Lars.Sjogren@lansstyrelsen.se> 
Ämne: Re: VB: VB: Påminnelse, Naturreservatet Anfastebo 
 

Hej! 

Stiftelsen väntar med anläggning av parkeringsplats. Vi har inte beställt någon vägskylt. En 

informationsskylt finns med i vår åtgärdsplan. 

Vänliga hälsningar 

Lars Strandberg 

************************************************************************* 

Från: Bruno Nordenborg [mailto:bi.nordenborg@telia.com]  
Skickat: den 31 augusti 2017 20:03 
Till: 'Lars Strandberg' <lars.strandberg@vastkuststiftelsen.se>; 'Sjögren Lars' 
<lars.sjogren@lansstyrelsen.se> 
Kopia: Per-Anders Klöversjö (perra@alekuriren.se) <perra@alekuriren.se>; Jonas Andersson 
(jonas@alekuriren.se) <jonas@alekuriren.se> 
Ämne: SV: VB: VB: Påminnelse, Naturreservatet Anfastebo 
 

Lars & Lars, 

Beställ vägskylt, anlägg en parkeringsplats, och meddela mig en tidsplan så att invigningen kan 

äga rum nu när vi firar 40-årsjubileum av reservatsbildandet. 

mailto:bi.nordenborg@telia.com
mailto:lars.sjogren@lansstyrelsen.se
mailto:lars.strandberg@vastkuststiftelsen.se
mailto:lars.strandberg@vastkuststiftelsen.se
mailto:bi.nordenborg@telia.com
mailto:Lars.Sjogren@lansstyrelsen.se
mailto:bi.nordenborg@telia.com
mailto:lars.strandberg@vastkuststiftelsen.se
mailto:lars.sjogren@lansstyrelsen.se
mailto:perra@alekuriren.se
mailto:perra@alekuriren.se
mailto:jonas@alekuriren.se
mailto:jonas@alekuriren.se


Skickar en kopia till reportrarna på Alekuriren så att de kan börja förbereda ett reportage om 

sorgebarnet Anfastebo. Det är möjligt att GP och lokalradion är intresserade av naturfrågor. 

/Bruno 

***************************************************************************************************** 

2017-11-01. I skrivande stund har inget svar kommit och inget hänt. 

 

 

 

 

  

  


