Styrelsemöte Munkedals kommungrupp
Datum 2019 03 25
Plats: Trogens Place i Hedekas
Närvarande: Mats Karlsson, Fredrik Andersson, Aron Hajum och Karl-Åke Rosen
•
•
•

Fredrik valdes till ordförande för mötet
Mats valdes till sekreterare för mötet
Föregående mötets protokoll lästes och lades till handlingarna

•

Rapport från lokalavdelningarna
Bärfendals avdelning har gjort studiebesök på Evja stenbrott, man har även startat en datakurs och
skall ha en träff om solfångare framöver.

•

Rapport från Näringslivsrådet
Frågan om skyltning utmed E6 togs upp och turistchefen berättade om sitt arbete med att göra
Munkedal attraktivare.
LRF bjöd in en politiker och en tjänsteman att delta i en dag för att diskutera god myndighetsutövning
den 3 april.

•

Rapport från övriga träffar
Frukostmöte på brandstationen i Munkedal där miljöchef Maria Bylund deltog och frågor till henne
kunde ställas. LRF påpekade vikten av att kontroller skall vara kostnadsfria och att man bör jobba på
datasystem för att ge möjlighet att rapportera när man gör en anmälningspliktig åtgärd istället för att
söka tillstånd innan den skall utföras. Maria var villig att titta vidare på det förslaget. Ett nytt
datasystem är under upphandling som för tillfället dock hade överklagats och därför blir försenat.
Framtidens Energiförsörjning, Dingle 5/2
En forskare samt Preem redogjorde för detta vilket var mycket intressant.

•

Vattenskyddsområden
Kommungruppen har haft en träff med Christer Jansson LRF angående vattenskyddsområdena.
Vi har gått genom med berörda lantbrukare och fått påskrifter och vi väntar på svar från kommunen.

•

Påverkan/Politikerkontakter
Fredrik har tittat på Översiktsplan 2018 och det verkar som LRF arbetet om
att undvika byggnation på åkermark har fått en del gehör.
Vi har fått en förfrågan om att vara med på öppet hus i Dingle den 27 april. Vi deltar med information
till framförallt barn och ungdomar.
Vi har fått en inbjudan av miljöpartiet den 9 april, Fredrik åker dit.
Kommungruppen skall presentera sig till alla medlemmar och berätta vad vi gör.
Vi hoppas på feedback genom att medlemmarna återkopplar med tips o önskningar om vad skall hålla
koll på mm.

•

Övriga frågor
Frågan om bildandet av naturreservat kring Örekilsälven togs upp och Fredrik håller koll på och följer
vad som händer med detta och om vi har medlemmar som drabbas och om dom behöver stöd i
frågan.
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