
1(3) 

 

Protokoll Årsmöte, Alefjälls Naturskyddsförening  

onsdag 2015-03-18, Starrkärrs bygdegård 

 

§ 1. Årsmötet öppnandes  

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Bruno Nordenborg. Till sekreterare för mötet valdes  

Ing-Marie Nordenborg. 

§ 3. Årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 4. Dagordningen godkändes med tillägget, ”Information om ansökningar och 

överklaganden för grustäkterna I Kollanda” under övriga frågor. 

§ 5. Glenn Johansson och Göran Grolander valdes att tillsammans med ordföranden justera 

årsmötesprotokollet. 

§ 6.14 medlemmar deltog på årsmötet. 

§ 7. Inga synpunkter lämnades på verksamhetsberättelsen som bifogats kallelsen. 

§ 8. Roy Jansson redogjorde för föreningens ekonomi med resultat- och balansräkning för 

2014. 

§ 9. Ingrid Johansson (revisor) läste upp revisionsberättelsen. 

§ 10. ANFs styrelse beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 11. Val av styrelseordförande på ett år. 

Styrelseordförande Bruno Nordenborg (omval 1 år) 

§ 12. Val av övriga styrelseledamöter. 

Kassör Roy Jansson (omval 2 år) 

Ledamot Ing-Marie Nordenborg (omval 2 år) 

§ 13. Val av suppleanter. 

Suppleant Robert Johansson (omval 2 år) 

Suppleant Olof Stigh (nyval 1 år) 

§ 14. Val av revisorer.  

Revisor Jerry Magnusson (nyval 2 år) 

Revisor Elin Niklasson (nyval 1 år) 

§ 15. Mötet beslöt att Bruno Nordenborg (ordförande) och Roy Jansson (kassör) äger rätt att 

var för sig teckna föreningens firma. 

§ 16. Till valberedning på ett år valdes: 

Solgerd Dahl, sammankallande, Birgit Andersson och Ingrid Johansson. 

§ 17. Medlemsavgiften beslöts att höjas till: 75 kr för enskild medlem och 150 kr för familj. 

§ 18. Inga motioner har inkommit. 

§ 19. Styrelsens information och förslag: 

 

A. Vindkraftsindustri "Fyrskog" i Lerums Kommun. 

Bruno och Roy informerade om läget när det gäller Gothia Vinds planer på att anlägga 

en vindkraftsindustri vid Stora och Lilla Lövsjön mellan Gråbo och Burhult i Lerums 

Kommun. Senaste nytt är de kompletterande uppgifter som Länsstyrelsen begärt att 

Gothia Vind skulle redovisa. 

Lerumsgruppen av ANF (Göran Thalén, Imre Marton och Olof Stigh) bevakar, samlar 

in och redovisar de negativa effekterna som en vindkraftsindustri skulle innebära för 

området. Länsstyrelsen kommer att ”Kungöra” ansökan i Göteborgs Posten, Lerums 

Tidning samt på Länsstyrelsens hemsida när alla begärda kompletteringar har 

inlämnats av Gothia Vind. 
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B. Vindbruksområde C,D och E i Ale Kommun.  

Bruno redogjorde för Vind i Ales ”Överklagande av beslut om antagande av förslag till 

upphävande av delar av vindbruksplan 2011-01-31 i Ale kommun”. ”Länsstyrelsens 

bedömning: Det överklagade beslutet gäller ändring av översiktsplan. Ett sådant beslut kan 

inte överklagas hos Länsstyrelsen utan överklagas genom laglighetsprövning hos 

förvaltningsrätt. Av handlingarna framgår att klagandena även har överklagat beslutet genom 

laglighetsprövning. Överklagandena ska därför avvisas av Länsstyrelsen.” 

Vi inväntar med stort intresse utgången av överklagandet till förvaltningsrätten som kanske 

beslutas i maj månad. 

 

C. Planerad 400 kV-ledning mellan Gråbo och Trollhättan. 

Det har inte hänt så mycket när det gäller 400 kV-ledning. Föreningen Regional Motström 

försöker att bearbeta regeringen eftersom Svenska Kraftnät vägrar att använda sig av 

modern teknik som att gräva ner ledningen. ANF har inlämnat föreningens synpunkter 

angående kraftledningsplanerna, vår ståndpunkt är att kraftledningen skall grävas ner om 

den måste byggas.  

 

D. Tjäderns hotade spelplatser söder om Hultasjön. 

Roy informerade och visade bilder på den avverkningsanmälda skogen (5,3 ha) söder om 

Hultasjön. Området innehåller en tjäderstam med återkommande tjäderspel sedan 70-talet. 

Roy har gjort fältbesök i den aktuella skogen tillsammans med deltagare från 

Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg, Alingsås Ornitologiska Sällskap, Kommunekologen 

i Ale Kommun samt Skogsstyrelsens handläggare i avverkningsärendet. Detta resulterade i 

att Skogsstyrelsen avslog markägarens avverkningsplaner i större delen av området. Endast 

c:a 1-1,5 ha tät granskog har markägaren fått tillåtelse att kalhugga. Vill han avverka 

ytterligare skog så måste han ansöka hos Länsstyrelsens Naturvårdsenhet som då kommer 

att pröva frågan om artskyddet för tjädern med lämplig fortplantningsmiljö samt spelplats i 

den aktuella skogen. 

 

E. ANFs synpunkter på ”Remiss fördjupad utvärdering av Levande skogar 2015”  

ANF har lämnat synpunkter till Skogsstyrelsen på ”Remiss fördjupad utvärdering av Levande 

skogar 2015”. Bland annat så anser vi att området söder om Hultasjön borde vara 

naturskyddat.  Vi påpekar också att Naturreservatet Anfastebo har en bristande förvaltning. 

 

§ 20. Övriga frågor.  

Information angående aktuella ansökningar om täkttillstånd i Kollanda.  

Roy informerade om att Jehander AB fått förlängt täkttillstånd i den befintliga grustäkten, men 

fått avslag på sin ansökan om utökat täktområde på åkermarken (4 ha) väster om 

Burhultsvägen. Jehander AB har överklagat till Mark och Miljödomstolen och där begärt att 

myndigheten skall undanröja Länsstyrelsens beslut och få tillstånd till att också utöka 

täktområdet enligt deras ansökan. 
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Mark och Miljödomstolen ansåg att Jehanders täktverksamhet skall behandlas som 

”tillståndspliktig Vattenverksamhet” och att sådant tillstånd saknades. Ärendet skickades 

vidare till Mark och Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) som beslutade att täktverksamheten 

inte skall klassas som ”tillståndspliktig vattenverksamhet” och återförvisade ärendet för 

vidare handläggning på Mark och Miljödomstolen. ANF har återigen skickat in våra tidigare 

synpunkter vilket kortfattat kan beskrivas som att vi är emot en utökning av täkten samt att vi 

anser att täktområdet skall slutbehandlas efterhand som grusbrytningen avslutas t.ex. med 

”släntning” av stränder, iordningställande av markområden med plantering av lövträd, tall och 

buskar samt skapa några groddammar med stilla vatten som inte torkar ut under sommartid.  

Kilanda grus och betongs ansökan om att starta ytterligare en ny grustäkt under grundvattnet 

i direkt anslutning till Jehander och Svevias täkter är fortfarande under handläggning på 

Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet. Vad som kommer att beslutas har vi i dagsläget inga 

uppgifter om, vi bevakar givetvis utgången. ANF har lämnat synpunkter angående denna 

ansökan och vårt ställningstagande är att Länsstyrelsen bör avslå bolagets begäran om 

täkttillstånd. ANF anser att en ytterligare grustäkt skulle påverka boendemiljön, friluftsvärdet 

och vattenmagasinet i ”Kollandaavlagringen” på ett mycket negativt sätt. Vi tror att de redan 

befintliga täkterna kan leverera det grus som betongindustrier och kommande vägbyggen i 

regionen behöver 

 

§ 21. Årsmötets avslutades med ett överflöd av dopp till te och kaffe. 

 

 

Ing-Marie Nordenborg 

(sekreterare) 

 

 

Protokollet justerat 2015-04-04 

 

 

Bruno Nordenborg  Glenn Johansson  Göran Grolander 

(ordförande)  (justerare)   (justerare) 


