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   Lars Sjögren,  

Naturavdelningen 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 

Lars Strandberg 

Kanslichef, naturvårdsförvaltning  

Västkuststiftelsen 

 

Angående Naturreservatet Anfastebo, Ale kommun 

 

Nu är det väl bli på tiden att agera. För drygt 40 år sedan bildades Naturreservatet Anfastebo (1977-04-18). 

Inget av de beslut som då fattades har verkställts. 

 

Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) uppvaktade Länsstyrelsen med anledning av Naturreservatet 

Anfastebo 2013-06-18. Det var för snart 4 år sedan. 

 

Närvarande:  

Lars Sjögren, förvaltningsfunktionen, Länsstyrelsen Västra Götalands län. 

Helena Bager, Områdesskyddsfunktionen, Länsstyrelsen Västra Götalands län. 

Göran Fransson, kommunekolog, Ale. 

Lars Strandberg, kanslichef naturvårdsförvaltningen, Västkuststiftelsen. 

Leif Danielson, styrelseledamot SNF Länsförbundet Norra Älvsborg. 

Bruno Nordenborg, ordförande, Alefjälls naturskyddsförening. 

Roy Jansson, styrelseledamot, Alefjälls naturskyddsförening.  

Stefan Sandberg, styrelsesuppleant, Alefjälls naturskyddsförening.  

 

Citat från minnesanteckningarna 2013-06-18: 

…”Lars Strandberg: Det är bättre om vi hade skött de reservat som finns, än att ta på sig fler områden utan 
att ha iordningsställt det vi redan har. Pengar saknas. Att iordningställa stigar och parkeringsplats är 
egentligen inga konstigheter, det är ingen jättekostnad, svårigheten är bara att hitta en bra grävare. Det 
Västkuststiftelsen kan göra är att ta upp detta i nästa års budget. Detta är nog inga problem men det kan 
ta lite tid. Detta tar stiftelsen med sig och ska se till att det blir av.”… 

…”Beslut:  

• Västkuststiftelsen kontaktar vägsamfälligheten för att lösa vägfrågan.  

• Västkuststiftelsen budgeterar för en parkeringsplats.  

• Västkuststiftelsen anlägger en parkeringsplats. 

• Västkuststiftelsen anlägger strövstigar.”… 

Citat från mailkonversation 2014-03-04: 

”Från: BI Nordenborg [mailto:bi.nordenborg@telia.com]  

Skickat: den 4 mars 2014 09:49 

Till: 'lars.strandberg@vastkuststiftelsen.se' 

Kopia: Leif Danielson (leif.deson@telia.com) 

Ämne: Parkeringsplats, Anfastebo 
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Lars Strandberg, 

Jag har kontaktat en firma som gärna åtar sig att anlägga en parkeringsplats i Naturreservatet Anfastebo. 

Företaget heter Kollanda Grus AB. Jag vet att de är duktiga, dessutom har de tillgång till allt material på 

nära håll.  Länk till deras hemsida: http://www.kollandagrus.se  

Det är viktigt att du kontaktar vägföreningen och stakar ut var parkeringen skall ligga. Den bör vara så stor 

att en buss kan parkera där. Eftersom parkeringen hamnar vid ett vägkors så behövs ingen vändplan om 

man planerar väl. Leif Danielson kanske kan hjälpa till med planeringen. Markägaren skall naturligtvis vara 

med i processen också. 

Skyltning och dylikt kan vänta tills strövstigar och parkeringsplatsen är klar. 

Bifogar en fil med protokollsanteckningar från vårt möte 2013-06-18. 

Kan du bedöma när arbetet med parkeringsplatsen kan börja? 

Återkom gärna om du har några frågor. Jag hjälper gärna till om jag kan. 

  

Hälsningar Bruno Nordenborg 

Alefjälls Naturskyddsförening” 

 

Det var för 3 år sedan. Men ingenting har hänt. 

 

Den 30 november förra året fick ANF ett skriftligt brev från Lars Sjögren, Naturavdelningen, Länsstyrelsen 

Västra Götalands län. 

 

Sista stycket lyder: 

”Länsstyrelsen har varit i kontakt med Västkuststiftelse angående de åtgärder som anges i 

reservatsbeslutet. Västkuststiftelsen har skrivit till markägarna angående parkeringsplats och strövstig och 

målsättningen är att detta skall kunna anläggas så snart som möjligt. 

 

Lars Sjögren” 

 

Det var för ett halvår sedan men ingenting har hänt. 

 

Har det hänt något mer än brevväxling på 40 år när det gäller Naturreservatet Anfastebo? Jo, LSt har tillåtit 

kalavverkning och granplantering på en yta av 4.8 ha där det växte vacker blandskog. Dessutom har en 

ekskog grovgallrats, med Västkuststiftelsens goda minne, för att ge utrymme för betesmark.  

 

Är det viktigare för LSt att tillgodose markägarnas brukarintresse än att verkställa myndighetsbeslut och 

sörja för allmänhetens rättigheter och möjligheter att besöka Naturreservatet.   

 

Både Alefjälls Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen i Ale kräver att allmänheten bereds 

möjlighet att hitta till, kunna parkera vid och ströva i Naturreservatet 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  

Adolfsro 160, 449 90 Nol  

0303-74 51 41  

bruno.nordenborg@alefjall.se 
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