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LRFs kommungrupp Halmstad
Vatten har varit ett viktigt inslag under det gånga året. Dels torkan som drabbade hela landet
men också inskränkningar och regler. Vi är med i processen om nytt vattenskyddsområde i
Fotstad och tillsammans med LRF i Laholm fört samtal med Laholmsbukten vatten och
avlopp, LBVA.
Vattenvandring har genomförts på Stjernarp i Eldsberga
tillsammans med Hushållnings-sällskapets rådgivare i
projekt Life. Ihop med Studieförbundet Vuxenskolan hade
vi temakväll dikning i Holm. Expertmedverkan från LRF.
Totalt kom 80 talet medlemmar.
Kommunen har vi träffat i olika ärenden. Avloppen och
dess regler samt upphandling har vi diskuterat. Vi har även
ansökt om förlängd tid för gödselkörning i höstas men fick inte kommunens öra.
Vi hade ett styrelsemöte där vi träffade kommunens tillståndslots och näringslivsbolag.
Tillsammans med Svenskt Näringsliv påverkar vi för att Rättviksmodellen införs. Vi har
arbetat med att påverka de nya ägardirektiven för det nya näringslivs- och destinationsbolaget.
De gröna näringarnas betydelse får inte glömmas bort. Vi har bjudit in kommunens kockar till
studiebesök våren 2019.
Att kommunicera är viktig så vi har skrivit insändare i Hallandsposten om torkans
konsekvenser, att handla svenskt och om julgranar. Och kommunicera är ju också att träffa
medlemmar. Det har vi bland annat gjort tillsammans med LRF samköp på K-Rauta och Clas
Ohlson.
Vi har även träffat länsstyrelsen djurenhet och talat förenkling och bemötande.
Förslag har lämnats på årets landsbygdsföretagare på Halmstads Guldgala.
Vi deltog när Svenska Kraftnät berättade om sina planer på att renovera och bygga om 400
kV-ledningen mellan Horred och Breared.
Sist men inte minst var vi med på politikerutfrågningen
inför riksdagsvalet på Plönninge. Temat var jobben –
maten – klimatet. Kvällen lockade ett 60-tal åhörare.
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