
 Verksamhetsberättelse för Alefjälls Naturskyddsförening 2019 
 
Styrelse:      Revisorer:  
Ledamot: Bruno Nordenborg. ordförande, (Uspastorp)  Jerry Magnusson (Uspastorp)  
Ledamot: Ing-Marie Nordenborg, sekreterare, (Uspastorp) Elin Niklasson (Uspastorp)  
Ledamot: Roy Jansson, kassör (Järnbo)  
Ledamot: Olof Stigh (Gräskärr)   Valberedning:  
Ledamot: Kerstin Eksell (Kollanda)   Solgerd Dahl (Lindåsen)   
Suppleant: Olle Bergström (Burhult)   Ingrid Johansson (Röbacka) 
Suppleant: Sigvard Sundelid (Järnbo)   Tomas Dirsén (Göteborg) 
 
Medlemmar och möten:  
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 125 betalande medlemmar.  
2019-03-28 höll föreningen årsmöte i Starrkärrs bygdegård. 15 närvarande medlemmar.  
Styrelsen har haft löpande kontakt, via telefon och mail i samband med skrivelser och beslut.  
 
Planerad grustäkt: 
2019-11-29 har ANF skickat in synpunkter till Vänersborgs Tingsrätt, Mark och Miljödomstolen angående 
ansökan enligt miljöbalken från Kilanda Grus och Betong om en ny öppning av grustäkt under 
grundvattenytan på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1. ANF anser att isälvsavlagringen under området och en 
framtida reservvattentäkt för Götaälvdalen är viktig att skydda och därmed att bolagets ansökan skall 
avslås av domstolen. Ärendet kommer att avgöras av Mark och Miljödomstolen i ett senare skede när 
frågan är helt utredd. 
 
Yttrande angående utfyllnad i Kollanda: 
ANF har yttrat sig till Länsstyrelsen angående den utfyllnad som fastighetsägare till Kollanda 1:5 önskade 
utföra genom att ta hand om schaktmassor och fylla igen en dalgång efter en avslutad och efterbehandlad 
tidigare grustäkt i Kollanda. ANF ansåg att möjlig förekomst av backsvala samt groddjur först skulle 
undersökas innan tillstånd medgavs men Länsstyrelsen ansåg ANFs synpunkter vara oviktiga och att vår 
överklagan därmed avslogs . Dock undanröjde Länsstyrelsen 2020-02-14 det tillstånd till utfyllnad som 
fastighetsägaren erhållit av Ale Kommun genom att förbjuda utfyllnad med schaktmassor på området.  
 
Naturreservatet Anfastebo: 
Senaste nytt ang. Anfastebo. 2018 började Linus Kron som VD på Naturvårdsförvaltningen. Han har under 
de gångna åren visat större intresse för att verkställa de beslut som rör Anfastebo än tidigare ansvariga på 
Västkuststiftelsen.   
 
400 kV-ledningen: 
ANF lämnade in en anmälan om misstänkt vänskapskorruption gällande Svenska Kraftnät 2019-10-07. 
Det har gått ett år sedan Alefjälls Naturskyddsförening i en skrivelse till Svenska Kraftnät och 
Energimarknadsinspektionen påpekade en anmärkningsvärd dragning av den planerade 400 kV-ledningen 
genom området Enekullen och Hult i Ale kommun. Se bilagor: ANF, Synpunkter på SVK:s ledningsdragning 
vid Starrkärrs Hult & Enekullen 2018-09-12 och ANF, Kompletterande synpunkter på SVK:s 
ledningsdragning vid Starrkärrs Hult & Enekullen 2018-09-27. 
 
Ekonomi:  
Ingående balans, bankkonto 2019-01-01, kr 468,00 
Utgående balans, bankkonto 2019-12-3, kr 5 560,48 
 
Detaljerad och fortlöpande information om verksamheten finner du på vår hemsida www.alefjall.se 
 
Styrelsen vill tacka alla som bistått föreningen under det gångna året!  
 
Alefjälls Naturskyddsförening 2020-03-31 

/Bruno Nordenborg, Ordförande 

http://www.alefjall.se/

