Årsberättelse Alingsås kommungrupp 2018
Kommungruppen har under året haft 4 möten.

Årsmöte kommungruppen:
Årsmötet hölls den 30 januari i Långareds Församlingshem och vi hade besök av Elin
Johansson från Regionstyrelsen.
LRF Regionstämma:
Hölls som vanligt i Vara Konserthus. Resultatet av vår motion om övergivna båtar och fordon
gav att frågan redan hanteras på riks. Efter någon vecka efter stämman blev styrelsens
arbetsklimat ohållbart och en extrastämma utlystes och avhölls i Grästorp Konserthus den
28/5 där några förändringar i styrelsen gjordes. Detta har till synes fungerat bra.
Vattenfrågor:
Vattenrådet har under året haft ett par studiebesök, bl a vid kraftstationerna i Hillefors och
Lerum som är i behov av bättre vandringsmöjligheter för fisk och ål. Man har också gått
igenom historiken och möjligheterna till vattenförsörjningen för tätorterna utmed Säveån.
Organisationen av rådet har stöpts om i slutet av året. Kommunerna Vårgårda, Alingsås och
Lerum beslutat att lägga ner Anten-Mjörnkommittén och låta den gå upp i vattenrådet. I rådet
ska det nu vara både tjänstemän och politiker från samtliga kommuner (sex st.)dessutom
suppleanter som ska delta. Som tidigare ingår olika intresseorganisationer däri bland från
LRF, Södra, Fiskevattenägarna, Naturskyddsföreningen m fl.
En anpassningsplan för översvämningar finns för Göteborg och näst på tur att göra en sådan
är Alingsås. Ni har kunnat se kartläggningen i AT. Vad det kan komma att påverka oss i de
areella näringarna vet vi inte ännu.
Vägar:
E20 är alltjämt aktuell och byggnationen mot Vårgårda är i full gång. Alingsås kommun har
haft problem att bestämma sig för E20 genom Alingsås men det kanske blir ett tydligare
agererande under 2019. I övrigt är det väl cykelvägarna som fortsatt byggs med hjälp av
många ideella krafter.
Nytt näringslivsråd:
Vid Näringslivsgalan utsågs Bjärke Skog & Maskin till årets Landsbygdsföretagare. Ny
organisation är på gång efter ABC.
Färgens Vattenskyddsområde:
Vattenskyddsområdet för Färgen sjöarna är nu klart. Med stöd av LRF har berörda
fastighetsägare överklagat till Länsstyrelsen vilket inneburit att man ändrat bestämmelserna
på flera ställen i regelverket, till fördel för fastigetsägarna. Man hittar information om det på
kommunens hemsida.
Strandskyddet:
Strandskyddet är fortsatt en fråga som ställer till förtret efter förändringen från 100 till 300 m.
Frågan är inte helt död så vi får se vad som händer med tillämpningen.

Övrigt:
Inför valet hade Naturskyddsföreningen en politikerutfrågning med frågor som lokal
livsmedelsproduktion. Vi hakade på men utfallet kanske inte blev riktigt vad vi hade hoppats
men ändå.
Gruppen har också varit representerad på utbildnings- och informationsträffar under året.
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