Verksamhetsberättelse för år 2019 - Borås
kommungrupp
Årsmötet hölls i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Borås den 28/1 2019.
Utöver årsmötesförhandlingar pratade Jan-Åke Claesson från tekniska förvaltningen om bland annat skrotbilar och Peter Tagesson från regionstyrelsen
pratade om viltfrågor.
Styrelsen har bestått av Monika Hermansson Friedman, Monica Johansson,
Malin Larsson, Ruben Enochsson, Alexander Andersson, Göran Nilsson och
Göran Johansson.
Vi har under året haft 4 styrelsemöten varav 1 konstituerande.
Styrelsen har haft 3 olika ansvarsområden:
 Livsmedel/skola: Malin, Monica J och Monika HF.
 Skog/äganderätt: Ruben och Alexander.
 Vatten/tillstånd: Göran Nilsson och Göran Johansson.
 Viltansvarig: Göran Johansson.
 Vattenvårdsansvarig: Alexander Andersson.
Vi har vart kontaktperson åt varsin lokalavdelning.
Vi deltog på regionstämma i Vara den 18/3. Förutom att 73 motioner avhandlades under dagen pratade bl a Richard Tellström docent i måltidskunskap om att hållbarhet är mer komplext än att bara äta vegetariskt och Michael Verdicchio berättade om sitt arbete när han skrev om
djurrättsterroristerna i GP.
Kommungruppen har medverkat i #VIMÅSTEPRATA- En nationell kraftsamling
om demokrati från norr till söder där bland annat Bengt Westerberg medverkat.
Lasse Knutsson, företagsutvecklare på LRF, var och pratade om ”Ett steg
till". Han pratade bl a om hur man kan strukturera upp sitt styrelsearbete
mer. Detta har resulterat till en ökad meningsfullhet och gjort arbetet roligare i
kommungruppen.
Vi har svarat på en insändare i Borås tidning - Minkarna mår bäst i svensk
pälsindustri, en debattartikel i BT - Vad är det för fel på potatisen, en insändare
- Bönderna och djuren är sanna klimathjältar samt två uppslag i BT om "Lokala
producenter vill in i Borås offentliga kök samt om Polkagrisbakningseventet.

Monika HF och Ruben var på
studiebesök på distributionscentralen i Borås tillsammans
med bl a Anton Eriksson,
projektledare för samordnad
varudistribution Borås stad.
Kommungruppen fick äran att vara
första besökande. Detta är ett
arbete som kommungruppen drivit på länge.
Monika HF har deltagit på en tvådagars kommungrupps träff med tema
”kraften i landet" på Vann spa i Brastad.
Monika HF, Monica J och Malin
ordnade en aktivitet där barn
i åldrarna 10-12 år fick baka
polkagrisar tillsammans med en
riktig polkagrisbagare från
Gränna. Vi visade även film om hur
socker framställs och hade quiz från
bonden i skolan samt tipspromenad. Ett uppskattat koncept. Vi medverkade i den lokala radion också.
Dialog Forum 2, samverkan för ökad andel lokal mat i Borås, arrangerade vi
tillsammans med Gröna möten och lokalproducerat i Väst. Sofia Karlsson,
ordförande LRF Västra Götaland och Anette Fleischer, upphandlare livsmedel på
Borås Stad, Pernilla Fischerman från Länsstyrelsen var några som talade under
dagen. Ett oerhört viktigt arbete som möjliggör att lokala småproducenter kan
leverera livsmedel till Borås stad. Den lokala radion bjöd in oss för att berätta
mer om forumet och syftet.
De tre meningarna enligt nedan var Kommungruppens budskap under v47.






#Äntligen en livsmedelsstrategi - ett uppdrag som aldrig varit tydligare;
som bidrar till att öka produktionen av svenska livsmedel samtidigt som vi
når relevanta miljömål nationellt till lokal nivå.#
#Äntligen, som LRF Borås kommungrupp jobbat - Borås Stad har
förutsättningarna att knyta lokala småproducenter vilket kommer att ske
inom en snar framtid.#
#Äntligen - För en ökad andel närproducerad mat i Borås!#

Skrivelse avseende dumpad bil från 2016 ligger för närvarande på kommunen och
är en långkörare men verkar vara klar och vi väntar fortfarande på skriftligt svar.
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