Uddevalla kommungrupp
Styrelsemöte
Onsdag 21 oktober, 2020
Närvarande: Torsten Torstensson, ordförande, Göran Åhrén, sekreterare
Övriga ledamöter: Maria Jacobsson (gäst), Stig Olsson, Bo Olsson, Berndt-Johan Lindberg, Anders
Olsson-Grytfors och Ingrid Karlsson.
Frånvarande: Karin Cederberg, Bertil Sköldh

PROTOKOLL
§ 36
Torsten Torstensson öppnar mötet.
§ 37
Bo Olsson valdes till justerare.
§ 38
Dagordningen godkändes.
§ 39.
Föregående protokoll godkändes.
§ 40.
Maria Jacobsson, ny förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadskontoret, presenterar sig. Hon
har en bakgrund som miljöchef i Göteborg, och har tidigare jobbat både med djurskydd och som
miljöinspektör. Hon är utbildad biolog och sötvattenslimnolog. Hon säger att hon kommer ifrån
en bondesläkt och att lantbruk ligger henne varmt om hjärtat.
Styrelsen diskuterar slamfrågan, betydelsen av att värna åkermark, kommunens avloppspolicy
och naturvårdsplanen som blev en rapport med den nya förvaltningschefen. Även
bygglovsfrågor kommer upp, och vi får veta att bygglov nu går smidigare med ledtider på 3,5
veckor. ”Vi har ändrat arbetssätt”, säger Maria Jacobsson.
§ 41.
Remiss – Väg 161. Torsten föredrar förslaget till remiss och de synpunkter som kommit in.
Trafikverkets förslag visar inte klart och tydligt vilket förslag som påverkar åkermarken minst.
LRF Bokenäset kommer också att lämna ett remissvar.
Styrelsen beslutar att korta ner vårt remissvar något, och betona åkermarkens betydelse och de
frågor som mer direkt berör jord- och skogsbruk. Nytt förslag kommer att presenteras.

§ 42.
Elförsörjningssituationen. Torsten läser ur en rapport från länsstyrelsen och
konstaterar att det inte står någonting om jord- och skogsbruk, och konstaterar att det
är viktigt att vi är inblandade i det här.
§ 43.
Rapporter

a) Göran lämnar en kort rapport om ett seminarium arrangerat av Bohuskustens
vattenråd. Det handlade mycket om ålgräs, och en utbyggnad av Göteborgs hamn, och
det intressanta för oss är att konstatera vilka konsekvenser investeringar och projekt i
kustmiljö kan få, både när det gäller nya beslutsprocesser och tillkommande kostnader.
b) Stentäkt Forshälla. Torsten rapporterade om Swerocks planerade stentäkt i Forshälla
och vilka konsekvenser detta får för våra medlemmar som berörs. Ärendet ligger hos
Mark- och miljödomstolen. Torsten kommer att fortsätta bevaka ärendet.
c) Föreningsarkivet. Nils Melin, Torsten T och Bertil S går igenom materialet och lämnar
till Föreningsarkivet.
d) Stig och Göran rapporterar från gemensam kommungruppsträff på Vann (Värmland,
Västra Götaland och Halland) Konferensen handlade om hållbarhet och det
konstaterades att vi ligger i framkant. I själva verket har svenskt jord- och skogsbruk
redan uppnått flera av hållbarhetsmålen.
e) Torsten rapporterade om en motion han och Stig har skrivit till kommunfullmäktige
om att bevara så mycket åkermark som möjligt i kommunen.
§ 44.
Övriga frågor
a) Torsten berättade om planerna på att inrätta ett biosfärområde i UNESCOs regi i
Uddevalla. Det finns redan sju biosfärområden i Sverige. Det är ett tvärvetenskapligt
forskningsprogram som bygger på lokal samverkan med syfte att bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Programmet leds av FN-organet UNESCO som har huvudkontor i
Paris.
http://www.unesco.se/vetenskap/biosfaromraden/
b) Ingrid Karlsson berättade om professor i skogsskötsel Göran Ulander och planerna på
att arrangera ett möte, eventuellt på Bohusläns museum. Planerna ligger på is på grund
av corona.
§ 45.
Beslutades att nästa möte ska hållas den 10 december. Om möjligt i LRFs gamla lokaler
på Skansgatan.
§ 46. Torsten förklarade mötet avslutat.

…………………………………………..
Torsten Torstensson, ordförande
……………………………………………….
Bo Olsson, justerare

……………………………………………
Göran Åhrén, sekreterare

