Verksamhetsberättelse för Alefjälls Naturskyddsförening 2013
Styrelse:
Ordförande: Bruno Nordenborg (Uspastorp)
Sekreterare: Ing-Marie Nordenborg (Uspastorp)
Kassör: Roy Jansson (Järnbo)
Ledamot: Birgit Andersson (Ölanda), avgått, egen begäran
Ledamot: Daniel Ferdinand (Damma)
Suppleant: Stefan Sandberg (Ölanda)
Suppleant: Robert Johansson (Uspastorp)

Revisorer:
Per-Arne Evelynsson (Torp)
Ingrid Johansson (Röbacka)
Valberedning:
Mattias Andersson(Skönningared)
Ola Wiberg (Älvängen)
Morgan Nielsen (Sannum)

Medlemmar:
Vid verksamhetsårets utgång var vi c:a 420 registrerade medlemmar.
Verksamhet:
 Föreningen har hållit årsmöte i Starrkärrs Bygdegård.
 Styrelsen har hållit 2 protokollförda möten samt kontinuerlig internetkontakt.
 Styrelsen har haft möte med Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen och kommunekologen i Ale
angående naturreservatet Anfastebo.
 Styrelsen har haft möte med Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) angående ”Vindpark Fyrskog”
vid Stora och Lilla Lövsjön i Lerums Kommun.
 En arbetsgrupp har bildats i ANFs regi för att försöka få stopp på vindkraftsplanerna vid Lilla och
Stora Lövsjön på Alefjäll.
 Föreningen har lämnat synpunkter vid samråd angående Jehanders, Kollanda grus samt Svevias
ansökningar om förnyade och utökade täkttillstånd för samtliga grustäkter i Kollanda.
 ANFs styrelse har tillsammans med representanter från Naturskyddsföreningen i Ale deltagit i ett
möte med Lars Gustavsson, Centrumpåle samt Arne Tilly, Kollanda grus för att diskutera miljöfrågor
som anknyter till de båda företagen.
 Föreningen har lämnat remissvar angående översyn och revidering av riksintresseområden för
friluftslivet i Västra Götalands län och föreslagit Alefjäll som nytt riksintresse för friluftslivet.
 Styrelsen har under året haft dialog i olika frågor med Naturskyddsföreningarna i Lerum och
Alingsås, Naturskyddsföreningens Länsförbund i Norra Älvsborg, samt Västergötlands Ornitologiska
förening.
 Föreningen har tillsammans med Naturskyddsföreningens Länsförbund i Norra Älvsborg gjort
anmälningar om misstänkta miljöbrott på Kollanda mosse.
 Föreningen har lämnat Synpunkter på ”Samrådsunderlag för planerad 400 kV-ledning Skogssäter –
Stenkullen”
 Föreningen har anordnat grodsafari i Uspastorp, fågelholksinventering i Uspastorp samt
grundutbildning i geocaching i Kilanda.
Utförlig och fortlöpande information finns på vår hemsida: www.alefjall.se
Ekonomi:
Ingående balans, kassa bankgiro 2013-01-01, totalt kr 4 640,95
Utgående balans, kassa bankgiro 2013-12-31, totalt kr 9 203,37
2013 har varit ett bra verksamhetsår för ANF. Vi har kommit långt när det gäller vindkraftsfrågan,
men det är viktigt att vi inte kopplar av innan politikerna fattat ett avgörande beslut som innebär att
Alefjäll fredas mot byggnation av vindkraftverk.
Medlemsantalet tillsammans med sakliga argument är vår styrka.
Styrelsen vill tacka alla som bistått föreningen under det gångna året!
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