Verksamhetsrapport Töreboda LRF kommungrupp 2016
2016 var tänkt som ett återhämtningsår efter festivalen ..men..
Vi har haft två politikermöten, det första (mars )resulterade i att vi fick reda på
lantbruket ”inte” fick bullra enligt miljötjänstemännen men med kraftiga
reaktioner som följd både i tidningar runt om i Sverige och lokalt. Det slutade
efter många kontakter runt om i kommunen med ett möte mellan myndigheten,
politiker och LRF i MTG och sedan har det varit lugnt
På det andra politkermötet (nov)delgavs det att Länsstyrelsen utan markägarnas
vetskap uppgraderat natura 2000 området ( Fredsbergs mosse) vid koll så var
det ca 108 st mer områden i länet, detta förfaringssätt fick kraftigt kritik från
regionen LRF till LS, Vi hade LRF möte i Färeds gamla skola som gav bra
kontakter över kommungränsen och lämnade in en remiss som det är
återkoppling på i jan 17.
I slutet av maj fick vi med kort varsel besök av H&V , V, LS, JBV totalt 10 st
som ville kolla på Friaån och testa förslag på tillämpning, Reaktionerna lät inte
vänta på sig när bla dämda täckdiken och EFK presenterades. De svarade
heller inte på de i förväg ställda frågorna ( utom en) och återkopplingen uteblev
tills JBV tog tag i det.
Kretsloppet Halna-Åsen är på väg att färdigställas, brunnar är ordnade, kontrakt
skrivna med skötsel ( Sötåsen ) och ev spridningsareal. Kommunen har fått
LOVA pengar
Vid regionstämman i Vara var vi två ombud, Våra motioner gick inte vidare
men snarlika från andra regioner gick till riks
LRF medverkade sedvanligt och uppskattat vid årets julskyltning med tramp
traktorer provsmakning och tävling, dock valde vi att avstå årets skördefest i
Hajstorp då det är svårt med bemanningen under två dagar. Vi sponsrade 1000:Två styrelsemöten har hållits på Sötåsen
Kontakter och medverkan på företags träffar med kommunen ökar, dels lokalt
med även regionalt ( Skaraborgsdagen i Vara 26 jan 17 )
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Ordf Håkan Persson och övriga styrelsen
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Politiker /tjänstepersonal möte, dialog, påverkan
Fortsatt medverkan för kretslopp i kommunen
BE kurs ?
Jägareexamen ?
Förfest … kanalresa
Styrelsemötet minst två vid behov mera
Julskyltningen
Fånga upp aktuella frågor stötta varandra och högt i tak
Sociala medier
Samverkan med Sötåsen

