
Protokoll för Alefjälls Naturskyddsförenings Årsmöte 2018–03–27  

1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.  

2. Till ordförande för årsmötet valdes Bruno Nordenborg.  

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Ing-Marie Nordenborg.  

4. Årsmötet har utlysts enligt stadgarna. 

5. Dagordningen fastställdes med tillägg under punkt 19. Fastställande av medlemsavgift för 2018 

samt år 2019. 

6. Till protokolljusterare för mötet valdes Tore Johansson och Stig Johansson.  

7. Deltagarantalet fastställdes till 13 medlemmar.  

8. Genomgång av verksamhetsberättelse för det gångna året.  

9. Genomgång av resultat- och balansräkning för det gångna året.  

10. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.  

11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  

12. Till styrelseledamöter för två år (2018–2019) valdes Olof Stigh och Peter Hallberg.  

13. Till styrelsesuppleant för två år (2018–2019) valdes Olle Bergström.  

14. Till styrelseordförande för ett år (2018) valdes Bruno Nordenborg).  

15. Till kassör för ett år (2018) valdes Roy Jansson.  

16. Till revisor för två år (2018–2019) valdes Elin Niklasson.  

17. Mötet beslöt att Bruno Nordenborg (ordförande) och Roy Jansson (kassör) äger rätt att var för sig 

teckna föreningens firma. 

18. Till valberedning för ett år (2018) valdes Solgerd Dahl (sammankallande), Ingrid Johansson och 

Tomas Dirsén.  

19. Medlemsavgiften för 2018 och 2019 fastställdes till 50 kr per medlem och år.  

20. Inga motioner har inkommit. 

21. Styrelsens information och förslag:  

21A. Angående 400 kV-ledningen.  

Bruno informerade att markundersökningar för ledningen skall starta i början av året och att 

stämpling av skog och värdering av mark påbörjas. 

 

21B. Angående naturreservatet Anfastebo.  

Bruno informerade att Fritidsrådet i Ale skickat en skrivelse till Naturvårdsverket, Länsstyrelsen 

Västra Götaland och Västkuststiftelsen för att det 41 år gamla reservatsbeslutet skall genomföras.  

Ingen skötselplan har upprättats! Ingen parkeringsplats har anlagts! Ingen strövstig har märkts ut! 

Lövskogskaraktären har inte förstärkts! Utmärkning av reservatet har inte skett! 



Enda svaret från länsstyrelsen är att skyltar skall sättas upp i maj månad. 

ANF styrelse bevakar utvecklingen. 

   

21C. Angående vindkraftsprojekt Fyrskog.  

Olof informerade att vindkraftsprojektet verkar ha gått i stå. Ett vindkraftsverk har stoppats av 

Länsstyrelsen. Ett danskt bolag har tagit över konkursboet från Gothia Vind AB. ANF styrelse bevakar 

utvecklingen. 

 

21D. Angående Kilanda Grus- och Betongs planerade nyetablering av grustäkt.  

Roy informerade om bolagets planer på öppnande av ny grustäkt med brytning under 

grundvattennivån och de konsekvenser som det kan få. ANF har skickat en skrivelse till Bolaget samt 

Länsstyrelsen där vi motsätter oss projektet. Se vår hemsida under rubriken ”Grustagen” 

 

22. Övriga frågor. 

• Roy informerade om Kilanda Grus- och Betongs ansökan om tillstånd för att få fylla upp ett 

skogsområde söder om grustäkterna med 40 000 m3 lermassor. Styrelsen presenterade en 

skrivelse som enhälligt antogs av mötet. Yttrandet skickas till Ale Kommun, Sektor 

Samhällsbyggnad Verksamhet Miljö.  

Se vår hemsida när den publicerats under rubriken ”Grustagen” 

 

• I samband med information om Kilanda Grus- och Betongs verksamheter framkom att 

tillståndet för utfyllnad på Kollanda mosse har löpt ut för mer än ett år sedan. Trots det pågår 

fortsatt deponering av okända schaktmassor på mossen. Misstänkt olovlig torvbrytning har 

också uppmärksammats av flera medlemmar i vår förening. ANF beslöt att göra en anmälan 

till Länsstyrelsen om misstänkt miljöbrott.  

Se vår hemsida när den publicerats under rubriken ”Kollanda mosse”.  

23. Årsmötet avslutades med ett stort tack till Solgerd som bjöd på goda bakverk till kaffet. 

 

 

Ing-Marie Nordenborg   

(sekreterare) 

 

 

Protokollet justerat 2018-04-03  

 

 

Bruno Nordenborg   Tore Johansson Stig Johansson 

(ordförande)   (justerare)  (justerare) 

 


