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1 Hälsar välkommen till årets andra möte
2 Nils riktar stort Tack till Torsten och Stig för utomordentligt väl genomfört
Antibiotikaseminarium. Samverkan mellan LRF regiomen och studieförbundet
Vuxenskolan var värdefullt.
3 Nils och Stig deltagit i informationsmöte kring enskilda avlopp.
Väst Vatten, Katarina Bjelke, var föredragande. Hon var oerhört irriterad över
att vi från LRF överhuvud taget var närvarande, ännu mer irriterad över att vi
från LRF framhöll att klosettvatten är kanske inte det bästa avlopssystemet.
VästVattens målsättning med informationsmöten var mycket tydligt. Ett
propagandamöte för att bygga om husen på landsbygden till avloppssystem
med slutna tankar och att sedan det slammet skall ut på åkermarken. Risken
med antibiotika och övriga läkemedesrester fanns inte överhuvud taget i
Katarinas sinnebild. Hennes förmedlade sinnebild är i dagsläget kopierat från
hennes chefer, med andra ord från kommunen.
4 Uddevalla har för avsikt att köra ut klosettslam på åkermark från några av
kommunen iordningställda f d gödselbrunnar. Slammet kommer från enskilda
avlopp på landsbygden. Slammet är koncentrerat p g a liten vattenmängd, bra
vad gäller näringen men sannolikt mycket illavarslande vad gäller
läkemedelsrester, bl a antibiotika och moderna cancermediciner.
Styrelsen beslutar lämna skrivelse till Västvatten AB, Kommunstyrelsen och
Samhällsbyggnadsnämnden där vi tydligt beskriver med vetenskapliga
underlag att risken med att sprida klosettvatten på åkermark är utomordentligt
riskfyllt. I dag vet vi att slamspridning kan medföra stora skader/risker i
jordens mikroorganismer och i växande grödor till livsmedel för människor
och husdjur. Detta faktum skall tas upp i skrivelsen. Nils ihop med hela
styrelsen tar fram underlag till skrivelsen. Robert Larsson och Peter
Wallenberg (LRF riks) hålls informerade om skrivelsen.
I skrivelsen skall framhållas att vi tar tydligt avstånd för den glättiga ensidiga
broschyr som kommunen sänder ut ang att skapa avlopp, en form av kretslopp
med slutna tankar. Broschyren drar några helt felaktiga slutsatser (lögner)vad
avser näringshalt och kvalitet i det slam som är avsett att köras ut på åkermark.
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5 Strandskyddet gör s k omtag i remissbehandling. Styrelsen beslutar att
sända vårt tidigare remissunderlag åter till Länsstyrelsen. Skall lämnas senast
29 april 2016. Nils berättar att alla våra medlemmar i kommunen fått mail,
SMS eller brev ang ny remissomgång inför nytt beslut om strandskydd.
6 Ny kostchef har anställts i U-a kommun. Styrelsen beslutar att nästa möte
planeras till juni månad när kostchefen bjuds in. Stig och Nils planerar nästa
möte.
6 Övriga frågor. Många frågor kring kommunens verksamhet kontra jordskog togs upp och diskuterades
7 Nästa möte: juni månad, se § 6 ovan
8 Nils tackar för trevligt bra möte och avslutar detsamma

vid pennan
Nils Mellin

Väl utkomna efter mötet på parkeringen finner vi alla bilarna lappade med
parkeringsböter, 250:-.
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