Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 LRF:s kommungrupp
Kungälv
Styrelse, Johannes Löndahl, ordförande, Robert Larsson, vice ordförande (from 26 februari), Daniel
Eliasson, sekreterare (from 4 april), Ulf Karmark, vattenvårdsansvarig, Rikard Oscarsson, Julia Bengtsson,
Lars-Olof Thorsson, Therese Franksson.
Sammanträden: Årsmötet hölls den 29 januari 2019 i Kode Hemvärnsgård. 53 medlemmar från
kommunen närvarade och under kvällen höll Ronny Johansson från regionstyrelsen en utfrågning av
presidiet i kommunstyrelsen, Anders Holmensköld och Miguel Odhner och presidiet för beredningen för
samhäle och utveckling Susanne Jönsson och Rainer Hoffman. Närvarade gjorde också Haleh Lindqvist,
kommundirektör och kunde svara på frågor.
Fyra styrelsemöten har hållits under året, 26 februari, 4 april, 7 maj och den 9 december.

Väg 168, Kareby-Ekelöv. Ett omtag har gjorts med vägen där en ny utredning skall börja
förutsättningslöst. Två samrådsmöten har hållits under året där kommungruppen har bevakat skeendet
och fortsätter att bevaka frågan. Särskilt frågan om bebyggelse av åkermark.
Det uppkommer många detaljplaner som tar stora anspråk på jordbruksmark. Framförallt gäller det
mark som kommun/exploateringsbolag har ägt sedan tidigare eller mark som markägare önskar
exploatera. Närmare dialog med kommunen måste ske i frågan.
Regionstämman i Vara 18 mars. Fem delegater från Kungälvs kommungrupp åkte.
Polisen i Kungälv bjöd under våren till ett informationsmöte om hot och trakasserier mot jordbruk. Ett
tjugotal bönder kom och fick höra om Polisens arbete mot denna typ av brott och om hur vi som bönder
skall hantera sådana situationer.
Under våren hölls ett dialogmöte med Kungälvs kommun som Haleh Lindqvist bjudit in till. Under
mötet berördes tre områden, offentlig upphandling, bebyggelse av åkermark och intrångsfrågor. Tyvärr
dök tre av kommunens representanter inte upp, däribland Haleh själv och en ersättare från tekniska
avdelningen blev sent kallad vilket gjorde att mötet inte uppnådde full effekt.
Under vecka 47 gjorde kommungruppen en utflykt med näringslivschefen i Kungälvs kommun, Jessica
Waller. Tre gårdar besöktes, Erik Eliasson, Ytterby, Håkan Larsson, Skålldal och Björröds Ägg. Många
frågor diskuterades och vi kunde ge god insyn i hur lantbruk i Kungälv fungerar.
Vattenskyddsområdet Göta Älv gick under våren upp i beslut i kommunstyrelse och fullmäktige.
Johannes Löndahl och Ulf Karmark var i kommunhuset och träffade kommunstyrelsens presidium och
kommundirektör Haleh och kunde i alla fall föra fram invändningar mot liggande förslag och peka på en
väg framåt om ändå förslaget går igenom.
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