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Mötesverksamhet
26 jan.

Årsmötet för kommungruppen ägde rum den 28:e januari i Västerlanda
bygdegård. Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson medverkade
och tog upp befolkningsökningen i kommunen, näringslivsfrågor,
skredrisken i vår kommun, Göta älvs vattenskyddsområde, nya
kraftledningen genom kommunen och livsmedelsupphandlingen.
Ronny Johansson, länsförbundsstyrelsen, redogjorde för aktuella frågor
inom LRF. Därefter följde årsmötesförhandlingar.

14 mars

Vår kommungrupp var värd när riksdagsledamöterna Jan-Olof Larsson (s)
och Emma Norén (mp) informerades av LRF-representanterna Monika
Didriksson, Christer Jansson och en vattenjurist på riksorganisationen samt
Bjarne Färjhage. Vi tittade på ett vattendrag nära Göta Älv och informerade
om att många olika statliga myndigheter är inblandade i tillsynen och att
lagarna ibland är motstridiga. För en vanlig lant- eller skogsbrukare är det
nästan omöjligt att hålla reda på alla bestämmelser.

21 mars

Regionstämma i Vara med två fullmäktige från Lilla Edet.

10 maj

Deltagande på LRF-regionens ordförandeträff i Nuntorp. Ärenden som
behandlades var bland annat Kommungruppslyftet med aktiviteter under
vecka 39 i höst. 153 förslag på regelförändringar som överlämnats till
länsstyrelsen. Fokusområde skog med nyckelbiotoper,
artskyddsförordningen och skogens vatten. ”Tillsammans mot 2030” med
budskapet Äganderätt och brukanderätt.

12 maj

400 kV kraftledning var ämnet när LRF- ledningen och berörda
kommungruppsordförande träffade kommunledningarna i Lilla Edet, Ale
och Lerum. Syftet var att hitta en gemensam linje för att förhindra
ytterligare en luftledning mellan Skogssäter och Stenkullen. Kommunerna
förordar upprustning av befintliga ledningar medan LRF förordar nedgrävd
kabel. Mötet enades om att alla gemensamt ställer krav på Svenska Kraftnät
att presentera fler alternativ, både kabel och upprustning.

16 aug.

Kommungruppen har möte för att med hjälp av Petra Wirtberg, som arbetar
i LRF-organisationen, planera en aktivitet under vecka 39. Mötet enades om
att lyfta fram lokalt producerad mat. Kommunens kostchef har beslutat att
köpa in lokalt kött från Gröna Gårdar och vi vill uppmärksamma detta för
att det inte bara skall bli en engångsföreteelse.

19 sept.

Möte mellan LRF och berörda kommuner om 400 kV-ledningen mellan
Skogssäter och Stenkullen. Rapport från LRF:s möte med
Energimarknadsinspektionen. Diskussion om förutsättningarna att förändra
Svenska Kraftnäts förslag till ny luftledning. Påpekades vikten av att både
kommuner, organisationer och berörda markägare lämnar in yttrande på
den kommande remissen på Miljökonsekvensbeskrivningen - MKB.

4 okt.

Elever från Strömskolan besökte Johan Stegards betande köttdjur i Paradiset
strax norr om skolan. Elever och lärare informerades av kommungruppens
ledamöter, Gröna Gårdars VD Märta Jansdotter och kommunens kostchef
Gun Mellqvist. Barnen och lärarna fick smaka på köttbullar med kött från
Johans djur. Tidningen ttela gjorde ett reportage om aktiviteten.

22 nov.

Äganderätten var i centrum på ett möte i Trollhättan med LRF:s ordförande
Helena Jonsson som huvudtalare.

26 nov.

Julbord på Klockarlunden i Hjärtum. En mycket trevlig aktivitet
med cirka 40 deltagare från våra avdelningar. Vi tackar Hjärtum LRFavdelning som ordnade sammankomsten.

14 dec.

Kommungruppsmöte med förberedelser, dels för träff med Lilla Edets
kommunledning och dels årsmötet.

19 dec.

Möte med Lilla Edets kommunledning där vi diskuterade 400kV
kraftledning genom kommunen. Vattenskyddsområde Göta Älv där stor
samstämmighet råder mellan kommunen och LRF. Upphandling av
livsmedel där kommunen säger sig vilja handla lokalt, men anser sig inte ha
råd. de dåliga länsvägarna och speciellt Västerlanda-Ucklum samt
ekonomiska regleringar för intrång för Bana Väg i Väst. Det var fyra år
sedan vägen invigdes men många markägare har ännu inte fått
intrångsersättning.

Slutord
Processen kring bildande av vattenskyddsområde längs Göta Älv har stoppat upp och det har
inte kommit några nya förslag. Just nu försöker vi påverka Lilla Edets kommun som i sin tur
skall påverka de andra kommunerna. Efter samråd mellan berörda kommuner förväntas ett
förslag med remissrunda komma under våren.
Svenska Kraftnäts förslag att bygga ytterligare en 400 kV kraftledning genom kommunen
drabbar många fastighetsägare framförallt på den västra sidan. LRF försöker som syns i
verksamhetsberättelsen påverka för kabelförläggning i stället för ytterligare en luftledning.
Ärendet har nu kommit så långt att vi får påverka Energimarknadsinspektionen tillsammans
med Svenska Kraftnät.
De två förstnämnda frågorna tillsammans med kommunens livsmedelsupphandling kommer
att dominera kommungruppens arbete 2017.
Tack för det gångna året och vi hoppas på stort engagemang i det fortsatta arbetet.
Styrelsen

