Verksamhetsberättelse för LRF´s kommungrupp Stenungsund 2019:
Styrelsen för Stenungsunds kommungrupp i Västra Götalandsregionen avger följande
rapport för verksamhetsåret som gått:
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Katarina Johansson
Vice ordförande: Per-Arne Larsson
Sekreterare: Inger Bengts
Övriga ledamöter: Daniel Svensson, Agne Nilsson, Joakim Pettersson och Hans Johansson
Sammanträden:
Under året har 3 fysiska styrelsemöten ägt rum (190129, 190306 och 190905). Därutöver har
kommunikation i styrelsen skett via mail och telefon.
Representation:
Regionsstämman i Vara den 18 Mars 2019.
Fullmäktige : Daniel Svensson och Joakim Pettersson
Övrig verksamhet:
21 Februari, 2019: Centern håller årsmöte, och LRF bjöds in för att diskutera Äganderätt och
Livsmedelsstrategi. Katarina Johansson deltar tillsammans med LRF tjänsteman Birgit
Jönsson. Under kvällen diskuteras även översiktsplan, där mycket synpunkter kommit in
under samrådsperioden, samt den planerade breddningen av elledningen Kläpp – Stora
Höga och möjligheter till lokal upphandling.
6 Mars, 2019: Hela styrelsen träffar räddningschef Göran Andersson på brandstationen i
Stenungsund. De är intresserade av vår organisation eftersom vi har resurser som de i en
krissituation kan vara behjälpta av. Resurserna består av lokal kännedom i kombination med
vana att hantera maskiner som kan behövas. Vi diskuterar kring motorsågskörkort, innehav
av fångstgrindar (för att snabbt kunna hägna in djur vid akututrymning av djurstallar)
gödseltunnor (för vattentransport vid brand mm mm) Slutsatsen blev att kontaktuppgifter är
delade oss emellan. Brandtjänsten är mycket positiv till denna samverkan, och den finns nu
även på Tjörn och Lilla Edet.
28 Mars, 2019: Hans Johansson deltar på en föreläsning i Vara kring biodrivmedel.
10 April, 2019: Katarina Johansson (samt LRF´s kommungruppsordf för Tjörn och Orust) blev
inbjudna till polisen för att diskutera djurrättsaktivism.
Detta är ett nationellt beslut, så detta har gjorts i hela landet. Det finns troligtvis 2 orsaker
till detta, dels vill man visa att frågan tas på stort allvar, dels vill man få en översikt kring hur
stort problemet är och var problemen är som störst. I STO området har vi hittills klarat oss
bra, även om djurrättsaktivister varit aktiva även här.

28 Maj, 2019: Katarina Johansson och Daniel Svensson möter upphandlingschefer på
Stenungsögården. Diskussionen gäller kommunens upphandling av nöt och lamm kött
4-5 Oktober, 2019: Kommungruppsdagar på VANN. Inger Bengts medverkar. Under dessa
dagar finns en mängd seminarium att välja på, och alla deltagare väljer de seminarium som
man är mest intresserad av.
8 Oktober, 2019: Förtroendemannaträff på Sjölyckan, Tollered. Hans och Katarina Johansson
medverkar. Diskussion kring förväntningar på CAP 2022, mycket är oklart pga Brexit, men
det kommer bli mindre pengar att fördela, och troligtvis mer krångel….
Barkborre angrepp diskuteras.
Under året har Katarina Johansson även haft en del telefonkontakter. Mestadels har detta
varit med kommunen och länsstyrelsen med mål att öka andelen lokalt i kommunen
offentliga kök. Men även med medlemmar och då främst kring ÖP och kommunens
ställningstagande vid önskemål om nybyggnation.
Medlemsantal:
Antalet medlemmar var den 31/12 2018, 293 personer. Medlemsantalet den 31/12 2019 var
298 personer.
Verksamhetsplan:
Kommungruppens styrelse har för avsikt att fortsätta sitt arbete med att skapa goda
relationer till Stenungsunds kommunpolitiker. Vi vill bevaka och arbeta för att de gröna
näringarna beaktas i de beslut som fattas på kommunal nivå.
Den 6 Februari kommer kommungruppens ledamöter och LRF´s tjänsteman Birgit Jönsson
och drabbade markägare träffas för att diskutera vårt svar till Energimarknadsinspektionen
kring Vattenfalls förslag att bredda/förnya kraftledningsgatan mellan Kläpp / Stora höga.
Den 18 Februari inbjuds alla Stenungsunds LRF medlemmar till en intressant och lärorik kväll
med Hans-Olof Nilsson, även kallad ”Mr Vätgas”. Själv bor han ”off-grid” dvs utanför det
vanliga elnätet. Han är självförsörjande på el och kan även lagra sin el tills han behöver den.
(Skriv in den dagen i era kalendrar)
Under våren kommer även den nya versionen av ÖP presenteras, så här kommer en ny
översyn över senaste förslaget att behöva göras. Här vill jag passa på att be alla att komma
med inspel, till oss i kommungruppen, så att vi inte missar något viktigt.

Katarina Johansson
Ordförande LRF´s kommungrupp Stenungsund

