Verksamhetsberättelse 2014 för LRF:s kommungrupp
i Kungälv
Under 2014 har styrelsen bestått av Johannes Löndahl (ordförande), Robert
Larsson (vice ordförande), Martin Gustavsson (sekreterare), Arne Larsson,
Benny Olsson, Dan Henriksson, Daniel Eliasson, Ingemar Höckerfors, LarsOlof Thorsson, Rikard Oscarsson och Ulf Karmark. Dan Henriksson från
Solberga avled den 28 maj p.g.a. långvarig cancersjukdom.
Styrelsen har haft sex protokollförda möten och speciellt arbetat med
följande ärenden:
• Förslag från Göteborgsregionen till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Göta älv från Vänersborgsviken till Alelyckan.
• Svenska kraftnäts planerade 400 kV luftledning mellan Skogssäter i
Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun.
• Nybyggnad av Marstrandsvägen (väg 168) mellan Ekelöv och Kareby
med anslutning till E6.
• Motion till regionstämman 2014 för LRF Västra Götaland om yttrandefrihet, demonstrationsrätt, intrång och hot.
• VA i kustzon med nya kommunala överföringsledningar mellan Björkås
och Vävra och mellan Vävra och Solberga.
• Rensning av kommunala diken.
• Kungälvsmässan 2014 där LRF medverkade med en monter tillsammans med Kungälvsmat.
• Dialog med politiker och tjänstemän i Kungälvs kommun om dels kommunens långsiktiga planering och förutsättningar för de gröna näringarna i kommunen, och dels aktuella ärenden där externa aktörer vill
göra stora intrång i lantbruket och skogsbruket.

Johannes Löndahl, ordförande

Martin Gustavsson, sekreterare

Förslag till verksamhetsplan 2015 för LRF:s kommungrupp i Kungälv
Styrelsen kommer fortsätta att bevaka och vid behov agera avseende förslag
till vattenskyddsområde för Göta älv, planerad 400 kV-ledning SkogssäterStenkullen, planerad anslutning i Kareby av Marstrandsvägen till E6, VA i
kustzon, rensning av kommunala diken och biogödsel från Kungälvs kommun. När nya ärenden efterhand uppkommer under året kommer kommungruppen hantera dessa på lämpligt sätt.
Styrelsen kommer även fortsätta föra en dialog med politiker och tjänstemän i Kungälvs kommun om dels kommunens långsiktiga planering och
förutsättningar för de gröna näringarna i kommunen, och dels aktuella ärenden där externa aktörer vill göra stora intrång i lantbruket och skogsbruket.

