Telemöte med kommungrupper i Värmland
Minnesanteckningar från den 26 mars 2020 kl 19.00
Kommungrupper som deltog: 7
Torbjörn Olsson Regionstyrelsen LRF Värmland
Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland
Robert Larsson, regionchef
Christer Jansson, vattenfrågor, LRF
Birgit Jönsson, ledningsfrågor, LRF
Yvonne Andersén, LRF

Punkter för mötet:
1. Torbjörn hälsar välkommen och gick igenom minnesanteckningar från den 26
februari 2020.
2. Corona LRF

Hur har LRF agerat under coronakrisen? Hur ska jag, som LRF-medlem agera och vad ska jag
tänka på? Här samlar vi allt som handlar om coronaviruset covid-19.Information, se länk
https://www.lrf.se/foretagande/krisberedskap/corona/
Region Värmland öppnar jourtelefon för företagare, se länk
https://www.regionvarmland.se/omregionen/pressrum/Pressmeddelanden/2020/03/region-varmland-oppnar-jourtelefon-forforetagare/

Verksamt.se – här hittar du stöd, rådgivning och samlad information från myndigheter. För
personlig företagsrådgivning ring 010-831 90 50, se länk
https://www.verksamt.se/web/varmland

Storfors (Ingmar) nämner att: Ersättarförsäkringen (Länsförsäkringar)
Försäkringen upphör vid slutet av den försäkringsperiod då du fyller 65 år eller vid
den tidpunkt då försäkringsbeloppet förbrukats.

https://www.lansforsakringar.se/varmland/foretag/forsakring/personforsakringar/ersattarfo
rsakring/

Ingmar uppmanar LRF att gå ut med information om det.

3. Stämman den 4 april
Vi har fördelen av att lära av alla andra som nu har genomfört sina stämmor antingen
halvdigitalt eller heldigitalt. Frågor om stämman, dess upplägg och hur det digitala
kommer att fungera lyftes.
Vill du testköra det digitala verktyget, ställa frågor och helt enkelt försöka förstå
hur det ska gå till?
Kommer det skicka ut ett erbjudande om att ni under två dagar i början av nästa
vecka kan kontakta Per Carlsson för att testköra eller ställa frågor för att var redo
inför lördagen den 4 april då stämman körs heldigitalt.

4. Aktuellt kommungruppsarbete
Arvika (Torbjörn) - jobbar med enskilda vägar
Grums (Christine) - Miljö och hälsa försöker vi nå för att prata om plastinsamling.
Årjäng (Per) - Möte med kommun med flera ang. kommunalt vägbidrag samt skogen
betydelse i kommunen och vad den genererar samt vikten av att det finns bra vägar.
Storfors (Ingmar) – Bredbandsavtal, IP Only har skickat ut nya avtal, tyvärr har vissa
paragrafer tagits bort, vilket innebär att vi är inne i en ny avtalsförhandling.
Vägar- pga. den vinter vi har haft i år kommer det innebära högre kostnader.
Hagfors (Olle) – Livsmedelsförädlingsföretagare. små, ett upprop som blev en
debattartikel i Expressen. Två dagar senare kontaktade Lidl och ICA med
uppmaningen, hör av er så hjälper vi er!
Fiber läggs ned, stoppats upp utifrån att en markägare inte vill släppa till mark,
parallellt jobbar föreningen även med att se över en annan dragning. Håll god
grannsämja.
Torsby (Per) Världsarv Finnskogen, ser ev. en risk att det kan bli restriktioner på att
äga och bruka mark där. Länsstyrelsen och hembygdsgårdarna är positiva till det.
Eda (Daniel) – deltagit på en Näringslivsträff ang. Corona, kommunen informerade
om hur kommunen agerar.
5. Vattenfrågor – Christer Jansson
Aktuella frågor är:
Kommunala vattenskyddsfrågor och skyddsföreskrifter, här spelar kommungruppen
en stor roll för att fånga upp dessa frågor.
Knappt 20 tal vattendrag som står på kö att revideras, se till att fråga och hålla koll på
så att ni kan vara med från början och påverka.
Diken och dikesföretag: det pågår ett projekt för att öka kunskapen inom dessa
områden. Dikescirklar har startat upp i Kil och Säffle. I slutet av april kommer det
genomföras en utbildning för cirkelledare. Vet ni någon som skulle vara intresserad
av att bli cirkelledare, hör av er till Christer Jansson 010-18 44 221.

Det går också bra att göra en intresseanmälan för att gå en cirkel på www.sv.se/vatten

Vi går snart in i vattendirektivet och dess åtgärdsprogram, här finns det goda
förutsättningar att kunna påverka. Fokus kommer att vara på diken och vattendrag.
6. Ledningar med mera – Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare
Annonser avseende intrång, ibland benämnt kungörelser, om ledningsutbyggnader,
VA, fiber mm. Gör syn före och efter grävningarna, fota eller använd en drönare för
att dokumentera. Entreprenören ska hålla sig inom arbetsområdet.

Skördeskador ska alltid ersättas, dokumentera skadorna och kontakta entreprenör
omedelbart. Eller ring Birgit.
Hör gärna av er till Birgit Jönsson om ni har frågor gällande intrång 070-609 09 89
7. Får vi tag på dig!
Uppdatera dina kontaktuppgifter på https://www.lrf.se/mitt-medlemskap
LRF är ofta är en viktig part i hanteringen av olika kriser och katastrofer. Inte minst
nu, under det pågående Corona utbrottet. Från centralt håll, via regioner och ända
ner till lokalavdelningen finns förtroendevalda och anställda som är beredda att göra
insatser. Men för att kunna göra det på bästa sätt behöver vi kunna komma i kontakt
med medlemmarna snabbt. Se till så ditt mobilnummer och e-postadress finns i
medlemsregistret så du inte blir utan brådskande information.
Logga in och uppdatera dina kontaktuppgifter själv via:
https://www.lrf.se/mitt-medlemskap
Eller kontakta Medlemsservice på 010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se .
8. Nästa möte, datum och ev. önskemål om ämne
Förslag på ämne: Grön infrastruktur
9. Övriga frågor

