Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 7 mars 2017
Ordförande: Stig Olsson
Övriga medverkande: Karin Cederberg, Anders Olsson-Grytfors, Torsten
Torstensson, Bo Olsson, Rolf Hermansson, Lars Carlsson, Bertil Sköldh, Östen
Ramneskär, Bernt Lindberg, Nils Melin.
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Ordförande hälsade alla välkomna.
Sekreterare: Till sekreterare för mötes valdes Bertil Sköldh.
Justerare: Till justerare valdes Lars Carlsson.
Dagordningen: Dagordningen och kallelsen godkändes.
Föregående protokoll: Föregående protokoll godkändes och lades till
handlingarna
In och utgående skrivelser: Fanns inga inför mötet.
Rapporter: Torsten och Stig rapporterade från en studieresa som dom
tillsammans med några tjänstemän från kommunen som gick till Haninge
o Västerås kommuner. Syftet var att studera avloppslösningar och hur
man tar hand om avloppsslammet. Bland annat tittade man på ett
pågående sommarstugeområde på ca 400 enheter där man projekterade
vatten och separerade avlopp. Dom var inte imponerade av de lösningar
man såg. Stig hade fått information om att Västvatten skall provelda slam
som vi följer med stort intresse. Torsten meddelade att LRF har tagit
fram en ny policy om slam o slamspridning.
Riksväg 161: Nils Melin hade undersökt möjligheterna att överklaga
sträckningen Bäcken – Rotviksbro och tagit fram ett förslag till
överklagan. Ett enigt möte beslutade att stå fast vid sin ståndpunkt att
för mycket åkermark tas i anspråk och man därför går in med en
överklagan till regeringen.
Regionstämma: Ordförande informerade att den är i Vara den 20 mars.
På årsmötet beslutades att Stig Olsson, Torsten Torstensson, Bo Olsson,
Lars Carlsson och Östen Ramneskär är ordinarie ombud. Till ersättare är

Nils Melin, Bernt Lindberg, Anders Forsberg, Rolf Hermansson och Karin
Cederberg.
10. Från Hagen till Magen: Skolmatsakademin hade bjudit in till en
föreläsning på Uddevalla Museum den 6 mars där Stig, Torsten och
Östen representerade LRF Kommungrupp. Syftet var att man skulle äta
mindre kött vilket inte framfördes på något förtroende givande sätt.
11. Möteskalender: Mötet beslutade att inte lägga en fast mötesplan för
året utan vara mer flexibel och kalla till möte när eventuella frågor kan
dyka upp.
12. Övriga ärenden: Torsten vädjade till alla att dom handlingar som mailas
ut tar var och en med sig till mötet för att spara papper och jobb. Han
föreslog att Bertil Sköldh skulle väljas som sekreterare fram till nästa
årsmöte, vilket mötet beslutade.
Torsten och Nils meddelade att en ny översiktsplan för U-a kommun var
ute på remiss. Nils hade noga gått igenom den och såg inget större som
berörde oss.
13. Nästa möte: Nästa möte hålls den 9 maj kl. 19:00, börjar med fika 18:30.
En önskan från gruppen var att man skickade ut en påminnelse via SMS
inför varje möte vilket ordförande lovade.
14. Mötes avslutade: Ordförande tackar alla närvarande och förklarar
mötet avslutat.
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