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Närvarande:  

Bruno Nordenborg (ordförande), Daniel Ferdinand (ledamot), 
Ing-Marie Nordenborg (sekreterare), Robert Johansson (suppleant), Roy Jansson (kassör), 
Stefan Sandberg (suppleant) 
 

Noterat 

1. Mötet öppnas med fika. 

2. Medlemsbrev. Bruno och Roy skriver ett medlemsbrev och ansvarar för utskicket.  

3. Vindbruksplanen och (ÖP). Bruno och Roy undersöker hur kommunens politiker 

förhåller sig till vindbruksplanen och kommunens översiktsplan (ÖP). 

4. 400kV-ledning mellan Trollhättan och Gråbo. Bruno visade ett förslag på insändare 

som skickas i styrelsens namn. Bruno och Roy skriver ett remissvar på Svenska 

Kraftnäts förslag på dragningen av en 400kV-ledning mellan Trollhättan och Gråbo. 

5. Jehanders och Kollandas utvidgning av täktverksamheter. Roy informerade om 

täktverksamheten historiskt och kommande planer. Roy presenterade ett svar på 

Kollanda grus önskemål om täktverksamhet som vi undertecknade. Skrivelsen skickas till 

kommunen, länsstyrelsen och Kollanda grus. 

6. Barn- och ungdomsverksamhet i ANFs regi. Vi har beslutat att bedriva en 

naturinriktad verksamhet för unga medlemmar. Syftet är att väcka ett intresse för naturen 

i vår närhet. Målgruppen kommer inledningsvis att vara barn i åldern 7 till 9 år. Robert 

kommer att ha ett övergripande ansvar tillsammans med några intresserade vuxna 

medlemmar. Robert skriver ett informationsbrev.   

7. Geocaching. Vi vill gärna koppla geocaching till natur och kulturupplevelser på Alefjäll. 

Roy kontaktar Mattias Andersson för att undersöka hur vi kan utveckla tankarna.   

8. Kontakt med Naturskyddsförening i Ale (SNF). Bruno, Ing-Marie och Roy informerade 

från SNFs årsmöte. Det vore bra om vi kunde få till ett samarbete i gemensamma frågor.  

9. Kontakt med kommunekologen. Frågan bordlades. 

10. Upprustning och förvaltning av Naturreservatet Anfastebo. Bruno och Roy kontaktar 

Leif Danielsson som arbetar för Västkuststiftelsen. 

11. Övriga frågor: 

 Ortsutvecklingsmötet 25 april. Bruno och Roy anmäler frågor till kommunen 

som vi önskar ta upp på ortsutvecklingsmötet. Vi delar ut ett flygblad före mötet. 

12. Mötet avslutades 

 

Noterat av: Ing-Marie 


