Orust kommungrupps årsmöte
Ett 40-tal personer deltog vid Orust kommungrupps årsmöte. Styrelsen lämnade en imponerande
verksamhetsberättelse där LRF funnits med i många olika sammanhang. I möte med näringslivsrådet en gång per
kvartal driver LRF bl a frågan om upphandling. Kommunen har fått en ny upphandlingschef och arbetet
intensifieras. Man har deltagit i energimässa i Ellös och i möte om det Hållbara Bohuslän där glädjande nog flera
företag från Orust fanns med. Kommungruppen har träffat det nya kommunalrådet Ingrid Cassel som redan
hunnit avgå igen och har stämt träff med ansvariga för miljöfrågor på politisk- och tjänstemannanivå. Tanken är
att titta på miljötillsyn och livsmedelstillsyn, enskilda avlopp och andra frågor. LRF har också deltagit i ett möte för
hållbar tillväxt tillsammans med Orust
kommun och Södra Bohusläns turism för att
skapa ett Destination Orust.
-Där fanns många roliga inslag i positiv anda
men det måste bli verkstad också,
konstaterar styrelsen.
-Vi hade också tron på att söka
gödseldispens, säger Bo Olsson,
ordförande. Den tron är nu naggad i kanten
men vi får hoppas att det går lättare i år,
tillägger han.
För 2013 fortsätter arbetet med
upphandlingen, miljö- och livsmedelsfrågor.
Gruppen är remissinstans för planärenden
och man ska få hjälp av
Hushållningssällskapet i Vänersborg med att titta på utveckling av biogas. Bredband via fiberföreningar är
planerade i kommunen och här vill LRF varra med och titta på hur fibergatorna eventuellt berör åkermark. Projekt
Orustmat fortsätter.
Under övriga frågor kom kritik mot hur älgskötselområdet fungerar. Här beslutades att man ska ta fram en lathund
över vad som gäller.
Hela styrelsen omvaldes och representanter till stämman utsågs.
Efter kaffet presenterade Orust kommuns IT-chef planerna på bredbandsutbyggnad. Tillsammans med den
nyanställda (15%) fiberlotsen Rolf Berg fick mötesdeltagarna information om läget och om tänkbara områden för
fiberföreningar att bildas. Den 7 februari ordnar kommunen ett möte för de som är intresserade av att starta
förening och söka bidrag.
Den lokala musikern Gåke underhöll genom att i visor häckla Tjörbor och stabor och sjunga vackra kväden om
Orust.
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