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1 Mötet öppnas, ordf hälsar välkommen till samtliga. tyvärr är våra två
nyvalda ledamöter, Axel O och Östen R förhindrade att närvara.
2 Björn W och Krister H presenterar U-a energi ur ett landsbygdsperspektiv,
inte minst ur markägarnas syn på elledningar, (luftledningar och nedgrävda
ledningar). Lars C berättar att Vattenfall på ett mycket positivt sätt ansvarar för
elledningar och eltillförsel till Bokenäset och Lane Ryr. Samarbetet med
fiberföreningar sker i Vattenfallas elnätsområde också i en mycket positiv
dialog. Nils nämner att riktigt lika bra fungerar inte dialogen med de tre
fiberföreningarna i U-a energis elnätsområde. Diskussion följer kring
nedgrävningar och röjningar av elnätet i södra kommundelen. Lars O och
Torsten T anser att U-a energi sköter allt kring elförsörjning, röjningar,
grävning i skogs- och åkermark på ett mycket tillfredställande sätt, där ingen
negativ synpunkt finns att framföra. Renhållningen diskuteras. Vi från LRF
påpekade att slam från slutna tankar inte får användas till foder för mjölkkor, ej
heller till ekologisk odling med KRAV s regler, ej heller till brödsäd för
humanmjöl.
3 Nils och Johanna tackar Björn W och Krister H för trevlig och uppskattad
medverkan. Nils tackar även Johanna.
4 Skrivelser som lämnats i väg ang
a) Överklagan för detaljplan Forshälla - Berg 7:1
b) Väg 161
c) Biotoppskydd för Sund - Sundsvik
5 Kommungruppen beslutar: styrelsen helt överens om att vi skall medverka
till skydd för åkermark
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6 Kommunen ställer krav att enskilda avlopp skall ha slutna tankar. Dess
innehåll, mycket vatten, fekalier och urin, skall därefter köras för deponi till
gödselbrunnar, därefter hygienisering genom tillsättning av Urea, därefter
köras ut på åkermark. LRF reagerar starkt på att detta slam av kommunen
påstås (marknadsföres) vara "ren koncentrerad växtnäring". Många
konventionella jordbrukare är i ett långsiktigt perspektiv synnerligen
tveksamma till att ta emot slammet.
Beslut: Vi kontaktar LRF Riks, Peter Wallenberg eller Åsa Wolgast ang råd till
vår inställning i denna fråga.
7 Beslutar att bjuda in miljöchefen Martin Kihlfors till kommande möte.
8 Info ang avstängning av vägen vid Hästepallarna. Genom Tillväxt
Uddevalla har Torsten och Nils framfört LRF s synpunkter på en form av
dispens för traktor och hörande redskap. Synpunkterna är genom Sophie
Carling, U-a kommun, lämnade direkt till ordf i Samhällsbyggnadsnämnden,
Gunilla Magnusson.
9 Info ang antibiotikaseminarium den 4 april. Samverkan sker med LRF
Västra Götaland, Vuxenskolan och Centerpartiet i U-a. Torsten redovisar
program. Återkommer senare med detaljplanering, där ev vår styrelse
medverkar. Inbjudan till våra medlemmar måste vara klar för att lämnas till
LRF utskick senast den 10 mars.
10 Info ang Bokenäsets LRF planering av lunchmöte där kommunala politiker
och/ eller tjänstemän medverkar. Johanna meddelar att Östen lovat att
återkomma.
11 Info ang Strandskyddet. Tidigare beslut om bl a generellt 300 m vid havet
nu upphävt av Länsstyrelsen.
12 Beslutar att sända skrivelse till U-a Naturskyddsföreningen. Önskar
samförstånd med LRF s intressen i agrara frågor, ej tvärtom. Samförstånd bör
vara båda intresseorganisationernas målsättning.
13 Info. Nils ställer frågan: skall vi välja inom oss en vice ordf och bör vi
skapa ett arbetsutskott? Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte. Var förberedd!
14 Beslut: Nästa möte några veckor innan seminariet den 4 april. Förslag den
22 eller 23 mars. Återkommer.
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