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Presentation av styrelsen för LRF Borås kommungrupp
Hej, mitt namn är Monika Hermansson Friedman. Ordförande för LRF Borås kommungrupp
tillsammans med en mycket kompetent styrelse bestående av fyra kvinnor och fem män. Jag
sitter som ordförande för fjärde året i rad. Bland det bästa jag gjort och gör. Så utvecklande
och stimulerande och inspirerande. Det är svårt att sätta ord på hur fantastiskt det känns att få
vara med i en så engagerad kår och vara delaktig i den stolthet som finns.
Vår vision är att synliggöra de gröna näringarna i Borås och verka för att utveckla landsbygden och dess förutsättningar. I detta arbete ingår att utveckla ett gott samarbete med bland
annat andra intresseföreningar, skolor, förskolor och Borås stad.
Tillsammans har vi åstadkommit trevliga och välbesökta aktiviteter, skrivit remissvar och
insändare, ansvarar och driver skolkontakter och representerar LRF i sin helhet.
Låt mig stolt presentera styrelsen enligt nedan
Mats Englund, vice ordförande, 53 år, gift, tre barn, bor i Äspered och driver två företag
varav ett där han säljer bearbetningsmaskiner samt driver jordbruk tillsammans med sin fru
Anna-Carin.
Jag ställde följande fråga till Mats, ditt syfte att vara med i kommungruppen? "- Jag trivs med
att jobba med jordbruk, men måste ha ett annat jobb för att ha råd med det, därför vill jag
jobba inom LRF för att vi skall kunna leva på vår näring. Vi måste också ha en stark organisation som kan företräda och förhandla för lantbruket idag."
Han avslutar med att tiden egentligen inte finns, men drivkraften. En bra förutsättning tycker
jag och dessutom en man med mycket erfarenhet, bland annat suttit som ordförande i
kommungrupp och lokalavdelning.
Därefter vill jag presentera "blygsamma" Sven-Olof Salomonsson, vice andra ordförande, med citatet "- Det är inte mycket att berätta om mig. Mina intressen är skog +
brukshästar. 25 år i kommungruppen". En oerhört kompetent ledamot med bred erfarenhet.
Vår duktiga nyvalda styrelseledamot och sekreterare Lotta Liedberg, gift med Magnus
och boende i Tärby sedan 10 år. Född och uppvuxen på landet i Lerums kommun. 51 år, inga
barn. Utbildad geolog men jobbar idag med certifiering av byggprodukter.
Lotta är intresserad av skog, natur, fåglar, handarbete, mat och böcker. Hon berättar att de har
skog och några få hektar vall som de sköter själva så mycket de hinner. Lotta tror hon kan
bidra med lite engagemang i skogsfrågor och miljöteknik, där kanske lite kunskap/kontakter
via hennes jobb kan bidra, den lilla skogbondens syn på saker. Intresse för matfrågor och
lokalodlat.

Nästa styrelseledamot heter Göran Nilsson. Hans intresse är skog, natur och att arbeta i
olika styrelser. För närvarande är det i 10 olika styrelser. En fantastisk och duktig styrelseledamot som suttit med väldigt länge.
Nästa kvinna att presentera heter Monica Johansson (styrelseledamot), 62 år som bor i
Bredared. Är nu villaägare, sålde gården till sonen för ett år sedan. Har dock ett stort intresse
för jord - och skogsbruksfrågor och följer debatten.
En viktig fråga för Monica är äganderätten. Vidare säger Monica att hon inte har något
speciellt syfte med sin styrelseplats, men är väl nyfiken på det hela. En ny tillgång i styrelsen
och en härlig personlighet.
Folke Röllgårdh, vår ny/gamla styrelseledamot, född 1937 (78 år), ingenjör till yrket,
pensionär sedan 13 år tillbaka. Har arbetat med produktutveckling, huvudsakligen pneumatiska produkter, men har sina rötter i landsbygden, och är angelägen om att landsbygden - av
politiker och andra - även fortsättningsvis ses som den enormt viktiga resurs som den verkligen är. Kommunikationer av olika slag, snabba och störningsfria, är lika viktiga för landsbygden som för större tätorter för att få en levande landsbygd och konkurrenskraftig näringsverksamhet.
En annan anledning för hans intresse för kommungruppen är att hela kommunens landsbygdsområden bör finnas representerade där. Folke vill så gott som förstånd, tid och ork tilllåter, delta i kommungruppens arbete. En viktig resurs till styrelsen där gammal vishet väger
tungt.
Nästa kvinna heter Marika Johansson (styrelseledamot), bor i Fristad och är 40 år,
kommer ifrån Uppsala men sen 20 år tillbaka bor hon på Ön som ligger mittemellan FristadRångedala-Tärby med sin familj som består av make Lars och deras tre barn Louise 15, Emil
13 och Jesper 10. Marika jobbar med att ta hand om alla djuren på Tågården AB i Tärby (250
mjölkkor). Har jobbat inom detta sedan hon började lantbruksskolan. När hon inte är i ladugården är det vallhunden och barnens idrottsintressen som upptar all tid. En kvinna med idéer
och energi.
Roger Lundberg (styrelseledamot), vårt nya tillskott i styrelsen, gift med Annika, har
tre barn och driver tillsammans med sin fru en gård i Dalsjöfors med jordgubbar, julgranar,
skogsbruk och gårdsbutik. Hans intressen är skog, historia, resor, landsbygd, familjen med
mera. Syftet i kommungruppen är att jobba med skog och landsbygdfrågor. En driven man
med erfarenhet.
Fjärde kvinnan heter Monika Hermansson Friedman, ordförande och styrelseledamot,
utbildad till civilekonom och arbetar med ekonomi, studerar för närvarande på Högskolan i
Borås, bor på en gård i Fristad. Monika brinner för landsbygdsfrågor, fått stipendium från
LRF, älskar att engagera sig.
"- Det är så stimulerande att få vara med att påverka. Att dessutom få förmånen att jobba tillsammans med duktiga styrelseledamöter gör saken lättare. Att sitta som ordförande är så motiverande, inspirerande och utvecklande, bland det bästa jag gjort och gör".
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