Tillbakablick 2018

LRFs kommungrupp Falkenberg
Inför valet 2018 genomfördes en politikerträff
med kommunfullmäktiges samtliga partier i
Falkenbergs kommun. Alla förstanamn på
valsedlarna deltog i debatten som
genomfördes i Köinge bygdegård den 16 maj
och inbjudna för att lyssna och ställa frågor
var LRFs medlemmar, totalt 70 personer kom
för att få svar på sina frågor.

Inledning gjordes av välkända Christel Cederberg på temat hållbar mat, där hon bland annat
redogjorde för ett nytt arbete där man tagit fram siffror på den miljö- och klimatpåverkan de
importerade livsmedlen har.
Politikerna fick en slutfråga att ta med sig om arbetet med vattenskyddsområdet i Ätran, där
VIVAB har lagt ett förslag som bland annat skulle innebära att stora delar av Falkenbergs
inland skulle bli vattenskyddsområde. Flera av dem fick denna information för första gången.
Medlemsmöte Ätrans
Vattenskyddsområde
Kommungruppen bjöd in till
medlemsmöte om Ätrans
vattenskyddsområde den 29
augusti, ca 80 personer deltog på
mötet och Christer Jansson från
personalen informerade.
Vårt arbete med Vattenskyddsområde Ätran kulminerade med, utöver mötet i Köinge, även
svar på VIVABs remiss där vi svarade nej till sekundärområde och ett betydligt mindre
primärområde. Vår politikerpåverkan visade sig ha gjort stor inverkan och en enig kommun
återremitterar ärendet till VIVAB, som fick betinget att göra ett nytt förslag i princip efter vårt
remissvar. Årets största seger!
Falkenbergs matdagar var ett självskrivet evenemang för LRF att delta i.

Kontakterna med kommunen är viktig. Miljö- och hälsas
ordförande Ingemar Johansson och förvaltningschefen
Anders Ramberg deltog på en träff i oktober.
Vi deltog i ”Lokalt ledd utveckling Halland”, LLUHs, dag
”Mitt Europa”, vilket går ut på att i alla EUs länder visar
upp projekt under en dag, i år genomfördes den i Ätran.
Vi träffade Räddningstjänsten i Falkenberg och redogjorde
för vad vi kan bidra med vid större bränder. Detta kom
dessutom till praktiskt bruk då en ladugård brann ner och ett
svämtunnor transporterade vatten betydligt snabbare än vad
brandbilarna kunde. Det gjorde att spridningen till andra
byggnader kunde förhindras.

Kommungruppen träffar Miljö- och hälsa.

Kommungruppen träffade länsstyrelsen i juni, Kristin Ovik som chef för lantbruksenheten och
två djurskyddshandläggare/veterinärer. Vi diskuterade bland annat bemötande vid
djurskyddstillsyner, både ur handläggaren och lantbrukarens synvinkel.
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