Styrelsemöte Lidköpings kommungrupp 19/2 2018
Närvarande
Josefina Guttman Tunbygden
Jacob Hassel Vinningaorten
Erik Pettersson Sekr./ Vinningaorten
Peter Rahm Tådene
Krister Ivarsson Trässberg
Charlotta Andersson N Härene-Hovby
Elever från uddetorp:
Oskar Dalström
Joel Karlsson
Emelie
Annie Löfman
Politikermöte Håkan Sanderi och Marianne Bonnevier (MP)
Josefina välkomnade Håkan och Marianne till mötet. En presentationsrunda
genomfördes.
MP vill att staden ska växa, men inte på bekostnad av åkermark och skogen. Man är
mycket benägen om att de gröna ytorna i staden finns kvar. MP vill att orterna på
landsbygden ges bra möjligheter att växa, detta genom bättre kollektivtrafik.
Trafikproblemen i staden vill man åtgärda med bra cykelbanor och mer kollektivtrafik,
tex en bussförbindelse direkt från parkeringen utanför arenan in till centrum.
Hamnstaden tror MP inte mycket på, detta för att marken är alldeles för förorenad.
Satsningar vid Ågårdsskogen vill man inte ha pga att skogen ska få vara.
När det kommer till upphandlingen så vill MP ha så mycket ekologiskt som möjligt, men
man ser hellre svenskt närproducerat än utländskt ekologiskt. En kortare diskussion om
komplexiteten med ekologisk odling dök upp.
Köttdebatten tycker Marianne har blivit lite fel vinklad, hon ser problemet med att
djuren behövs för öppna landskap och gödselns skull. Håkan äter gärna kött ibland men
satsar då på kvalité från närområdet. MP är för en köttfri dag i skolorna, argumentet är
att man inte behöver äta kött varje dag.
MP vill att kommunen satsar mer på solpaneler, där ser Håkan stora möjligheter för
lantbrukare med stora tak.

Marianne och Håkan tycker det är viktigt med strandskydd och ser gärna att det är 300
meter överallt, men att kommunen ändå är väldigt tillmötesgående när det kommer till
dispenser och tillstånd. Man är positiva till LIS områden.
Marianne är positiv till någon typ av tjänstemannaansvar. Man är kritiska mot sitt eget
parti när det kommer till de nya reglerna för småskalig vattenkraft. Marianne menar att
det någonstans har blivit väldigt fel och att sportfiskarna har fått alldeles för stort
inflytande i frågan. –Man förstår nog inte konsekvenserna av förslaget, säger hon.
Håkan tycker det är rimligt att samhället ska ersätta vid intrång. När det kommer till
nyckelbiotoper och intrång i skogen så svarar båda att de inte är insatta i frågan så de
vet ej.
När det kommer till VA frågan så anser Marianne att kommunen varit för hårda mot folk
med eget avlopp. Hon förespråkar en bra trekammarbrunn med riktig infiltration istället
för att leda allt till reningsverket. MP ser att det är problem med gamla reningsverket
och är kritiska till att ”breddning” får förekomma.
Taxorna tycker Marianne har varit för låga från början. Att vattenföreningarna får annan
taxa än de i staden beror enligt Marianne på vattentjänstlagen som tvingar kommunen
till detta.
Mariann lägger skulden för dåligt vatten i egna brunnar på lantbrukare, som sprutar
gifter i vattnet. En efterföljande diskussion om detta tog fart. Josefina påpekade att det
är privatpersoners användande av glyfosat som är den största risken. Kent menade
också att ett utsläpp i Kinneviken är en betydligt större risk för dålig vattenkvalité.
Josefina tackade Håkan och Marianne för ett givande möte.

§1. Josefina Guttman öppnade mötet ersättningslista skickas runt
§2. Som justeringsman valdes Krister Ivarsson jämte Josefina Guttman
§3. Föregående ärenden (bordlagda ärenden)
inga bordlagda ärenden
§4. Föranmälda frågor
a/ Representanter stämman
Josefina, Camilla lämnar återbud. Marcus kommer men sitter på Länsförsäkringars
mandat.
Mötet beslutade att ersätta dessa med Krister Ivarsson och Peter Rahm.
Josefina kontaktar Lars Eliasson och Maria Boklund om någon av dessa kan ta den sista
platsen. Annars Hör vi vidare med Lars Karlsson och Bengt Karlsson-Wester

b/ Förberedelser och deltagande lilla gruppen 26/2
Möte med VA chef och kommunens skola och utbildnings ansvariga.
Josefina och Lars deltar. Kent och Krister förmedlade information om va-taxorna till
Josefina.
c/ Förberedelser och deltagande miljö och hälsa 27/2
Möte med miljö och hälsa tillsammans med Götene och Grästorp. Kent och Josefina
deltar.
d/ Ansvarsområden
Mötet beslutade att dela upp ansvarsområdena enligt följande:
IT-ansvariga- Maria
Energiansvarig- Krister
Vattenvård- Charlotta
Fikaansvarig- Lars
Utbildningsfrågor- Jacob
Ungdomsansvarig- Jacob
Strategiansvarig (medlemsinformation)– Camilla
Infrastruktur- Kent
Flyghavreansvarig- Erik
Ombud SV- Styrelsen
Krisgruppsansvarig- Peter
Krisgruppen- Peter, Josefina och Carlotta
Valda under årsmöte/konstituerande mötet
Ordförande- Josefina
Vice ordförande- Kent
Sekreterare- Erik
Viltvårdsansvarig- Marcus
§5. Övriga frågor
§6 Uppföljning
a/ Fältvandring 12/6
Erik meddelade att det mesta är bokat och klart inför växtodlingsträffen. Charlotta kollar
med Härene Bygdegård om vi kan hyra deras bord och stolar i år igen.
b/ Vänerköket
Josefina tar kontakt med vänerkök och bestämmer en dag när vi kan komma på besök.
Josefina, Jacob, Kent, Maria och Peter har anmält intresse av att deltaga.
§7 Nästa möte
26 februari, lilla gruppen, 8-10
27 februari, miljö- hälsa, kl 9-11
5 mars, politikerträff och styrelsemöte, 18,30 vuxenskolan, fika Lars

§8 Josefina avslutade mötet

_________________________
Erik Pettersson

__________________________
Josefina Guttman

____________________________
Krister Ivarsson

