Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 9 maj 2017
Ordförande: Stig Olsson
Sekreterare: Bertil Sköldh
Övriga medverkande: Torsten Torstensson, Bernt-Johan Lindberg, Bo Olsson,
Karin Cederberg, Anders Olsson-Grytfors och Göran Åhrén.
15. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
16. Justerare: Till justerare valdes Bernt-Johan Lindberg.
17. Dagordningen: Dagordningen godkändes.
18. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna
19. In och utgående skrivelser: Fanns inget inför mötet.
20. Rapporter:
a. Regionens årsmöte: Vi har fått ett pris på 5000 kr för som regionenens
bästa kommungrupp.
b. Besök Miljödepartementet: Vi hade besök av 3 personer från
miljödepartementet i Stockholm och Andreas Roos från Uddevalla kommun
föredrog kommunens systemlösning för enskilda avlopp och sedan gjordes ett
besök hos Claes-Adam Wachtmeister i Skredsvik.
c. Resultat motionerna: Vi hade 2 motioner om slam. En handlade om
slam från Revaq och den gick vidare till riks, och den andra handlade om
enskilda avlopp.
21. Riksväg 161: LRF har skickat in en skrivelse till Trafikverket men dom anser
inte att LRF är någon ideell förening eller juridisk person som har rätt att
överpröva i denna fråga enligt det svar vi fått från Trafikverket.
22. Remissvar Uddevalla Kommun: Torsten har sammanställt ett svar på
fördjupad Översiktsplan över Uddevalla stad. LRF ser inte att Översiktsplanen
påverkar landsbygden i någon större utsträckning.

23. Länsstyrelsens djurkontroller, möte i Vänersborg: Torsten föreslog att LRF
skulle anordna ett möte i denna fråga under oktober månad efter vecka 42.
24. Aktualisering kommungruppens hemsida: Göran Åhrén tar kontakt med
Anna-Lena Holm för att lägga upp information och protokoll på hemsidan.
25. Eventuella Studiebesök: Ordförande väcker frågan om att vi skulle göra
någon typ av studiebesök under året. Gruppen funderar och återkommer med
förslag till nästa möte.
26. Övriga ärenden: Ordförande framförde sin besvikelse över den dåliga
samordningen mellan avdelningarna med att lägga två möten på samma dag
eftersom många kanske skulle vilja vara med på båda, en bättre
kommunikation bör ske.
Göran Åhrén informerade att han nu var anställd som kommunikatör och skall
föra olika mediakontakter på LRF och att vi kunde ta hjälp av honom i olika
frågor. Han går att nå på telefon 0522-642542 eller mobilnummer 072-1415565
för att lämna tips och uppslag. Han informerade även om de nya förelägganden
och regler som länsstyrelsen har kommit med och vilka problem och kostnader
som uppkommit i samband med tillståndsgivning för dammar och småskalig
vattenkraft.
27. Nästa möte: Nästa möte den 5 september 2017-09-05 kl.19:00 och börjar
med fika 18:30.
28. Mötet avslutande: Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet
avslutat
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