Årsberättelse Alingsås kommungrupp 2020
Kommungruppen har under året haft 5 möten.
Årsmöte kommungruppen:
Årsmötet hölls den 29 januari i Långareds Församlingshem och vi hade besök av
styrelseledamoten i LRF VG Håkan Persson HåPe och tjänstemannen Jan Landström. Ämnet
var vildsvin, klövvilt och barkborrar.
LRF Regionstämma:
Hölls INTE som vanligt i Vara Konserthus utan genomfördes digitalt pga Coronaviruset
Covid-19, från flera olika platser, den 23 mars. Vi höll till på Vårgårda Värdshus tillsammans
med LRF-are från ca sex olika kommuner. Lite ovant för alla i början men efter en timme flöt
det på riktigt bra.
Vattenfrågor:
Förändringen av Vattenrådet har satt sig och man har tänkt sig att söka pengar för att anställa
en person på halvtid att jobba med åtgärder att minska näringsläckaget till vattendragen, i
synnerhet till Anten. Detta har under året blivit klart men den anställde har fått nytt jobb så en
ny lösning är på gång. Man har utgått från ett tidigare konsultjobb där det utpekades lämpliga
områden för dammar och fosforfällor. Man har kommit så långt att man fått tre intresserade
markägare i Mellbydalen.
Träff med kommunledningen:
Planerat att stadigt träffas en gång i halvåret. Målet var att vid vårens träff skulle vi stå som
värd för mötet hos Mats Gustavsson. Som ni förstår så satte ju viruset stopp för det. Men,
skam den som ger sig, vi satsade på hösten i stället. Det gick ju heller inte och nu får vi vara
ödmjuka och hoppas på en digital variant.
Kommunens Näringslivsråd:
Vi ingår där och det har under året genomförts två möten varav ett digitalt. Därefter har det
ställts in beroende av Coronaviruset.
Strandskyddet:
Frågan är åter på riksdagens bord och det kommer att bli förändringar. Det kommer att bli ett
varierande skydd beroende på var i landet vi befinner oss. Vi har inte klart ännu hur det
kommer att bli inom Alingsås kommun.
Övrigt:
Gruppen har som tidigare varit representerad på LRF:s utbildnings- och informationsträffar
under året. Klart är att vi kommer att få jobba med hållbarhetsfrågor som handlar om
brukningssystem, CO2-bindning, minskning av energiförbrukning i stort och fossilfrihet i
synnerhet. En fråga som kan ställas är hur bankerna kommer att ställs sig till investeringar i
djurstallar om uppfattningen att djuren inte ingår i kretsloppet utan är en ren utsläppskälla av
växthusgaser. Frågorna kan radas upp på många sätt då alla branscher ska jobba för
hållbarhet.
Kommungruppen
Morgan Svensson

