Verksamhetsberättelse 2013
LRFs kommungrupp i Borås
- Årsmöte 21 januari 2014
Som sedvanligt hölls årsmötet i Rångedala Bygdegård, den 24
januari 2013. Just den här kvällen var det en ovanlig kall vintrig
kväll. Ett 40-tal medlemmar lyssnade till vår förbundsordförande
Helena Jonsson och representant från regionen, Monica
Didriksson. Bland de övriga inbjudna gästerna var Arbetsförmedlingen där och informerade om samarbetet gröna näringen
kontra arbetssökande invandrare.
Under det gångna året har kommungruppen har haft fem styrelsemöten, varav ett konstituerande möte. Mötena har i huvudsak ägt rum i Vuxenskolans lokaler. Styrelsen har bestått av
10 stycken ledamöter, varav en representant för LRF-ungdomen, sju män och tre kvinnor.
Styrelsen har haft olika ansvarsområden och varit indelad i tre arbetsgrupper:
1) Konsument och skolkontakter
2) Tillväxtplan/näringsliv, infrastruktur/energi/vägar, plan och bygg, äganderätt och skog
3) Miljö, vatten, natur/kultur, skog, häst och djurskydd, vilt och rovdjur och fauna
Sammanfattningsvis har LRF varit en aktiv kommungrupp och har haft aktiviteter liksom insändare/och inlägg i debatter i lokala tidningar och blivit uppmärksammade för sina insatser.
På LRFs hemsida www.lrf.se/Medlem/Regioner/VastraGotaland/Kommungruppssidor/Boras/
”Borås kommungrupp” kan man läsa och se bilder på vårt engagemang.
Styrelsen fortsätter att jobba aktivt med att ha en bra dialog med Borås stads politiker och
tjänstemän. De tre remisserna som lämnades in till Borås stad 2012 har betytt mycket för
LRFs fortsatta arbete, Borås stads vision 2025, Borås stads miljömål 2013-2016 samt beredning för Översiktsplan 06.
Vi arbetar kontinuerligt med skolkontakter både på förskola och skola. Projektet "Levande
landsbygd" lever vidare och drivs av förskolans pedagoger som odlar, gör smör, och pratar
jordbruk med barnen.
LRFs kommungrupp knyter ihop det hållbara samhället med skolans
värld så som att slänga skräpet rätt. I annat fall kan det ge dödliga
konsekvenser för våra betande djur. Utställningen 6- och 7-åringars
tankar berörde bland annat detta och presenterades under
Framtidsveckan.
Ett annat uppskattat inslag var matlagningskursen för 12-åringar
vars syfte var att lära sig grunderna och använda råvaror och därmed få koll på innehållet
genom att tillaga maten från grunden samt att lära och diskutera matens ursprung.
Betydande samarbeten har också skett med Leader Sjuhärad, Navet och Fristads bibliotek,
Gula skolan samt till LRFs gårdsvärdar. Styrelsen riktar ett stort tack till dem.

Kommungruppen har kontinuerligt stöttat och arbetat med infrastrukturfrågan rörande bildandet av fiberföreningar runt om Borås.
LRFs kommungrupp har tillsammans med Swedol ordnat ett samarbete som resulterat till att
våra medlemmar erbjudits rabatter och förmånliga priser.
Tillväxtplanen fortskrider och som redan nämnts är syftet att uppmärksamma och få de gröna
näringarna att växa och påvisa matproduktionens mervärde i det svenska jordbruket. Som en
introduktion var LRF inbjudna till Radio 7 där vi framförde vår åsikt och bjöd in till föreläsning och debattkväll den 18 september på Högskolan samt inbjudan i Borås Tidning följt av
en viktig insändare.
Detta resulterade till en fullsatt sal, cirka 200 personer med benämningen "Maten på bordet", ett samarbete med Vuxenskola, som berörde en föreläsning om kemikalierna i maten av Tommy Svensson
och Jan Eksvärd från LRF riks. Peter Wiborn som moderator från
Vuxenskolan. Paneldebatt med kommun/EU-politiker och en öppen
dialog med allmänheten. En mycket uppskattad aktivitet som gav
positiva mereffekter i radio och av allmänhet som tackade. En resumé från Borås Tidning "Grädde och smör säkra kort i köket” och "kvällens vinnare var säkert LRF Borås som lyckades lirka matfrågorna några snäpp högre på den lokala politiska
dagordningen". Dessutom nämndes Borås kommungrupp på Borås Tidningens ledarsida.
Styrelsen för LRFs kommungrupp i Borås ber att få tacka för förtroendet för det gångna verksamhetsåret.
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