Trollhättans LRF kommungrupp Verksamhetsberättelse 2017

26 jan Kommungruppens årsmöte i Höljebacka Brandbilsmuséum Upphärad. Alla 9 ledamöter omvaldes för 2017 och ordförande blev Lennart Freiholtz. Muséets skapare och ledare Putte
Fredriksson visade och berättade om samlingarna och det bjöds på kaffe och macka. Petra
Wirtberg från LRF och Karin Blomstrand från Vuxenskolan medverkade också.
6 mars En föreläsning ordnades i Åsaka Bygdegård om samhällets och jordbrukets sårbarhet vid en
krissituation som krig eller avspärrning.
20 mar Vid Regionsstämman i Vara var kommungruppen representerad av 4 deltagare.
4 apr Möte med Trollhättans stad med mer diskussion om samhällets sårbarhet och krisberedskap.
Man diskuterade även avhysning av markockupanter och Västtågutredningen Tåg 2035.
11 maj Kommungruppens styrelsemöte i Kalvhed, Upphärad.
23 maj Hölls ett jaktmöte i Lindåsgården, Upphärad med många deltagare.
19 jun Årets sommarresa gick till Dalsland och Nössemarks sågverk med VIDAs klentimmersåg.
Norebyns Cafe och Camp försåg de 47 deltagarna med lunch och efteråt besöktes Dals Konfektyrer i Bengtsfors och Eds MC och motormuseum i Dals Ed.
27 sep Ordnades en skogsdag i Kalvhed med kommunpolitiker och tjänstemän. Medverkan av företagsutvecklare Petra Wirtberg LRF. Alla bjöds på grillkorv och skogskaffe. 11 deltagare.
17 okt Kommungruppens styrelsemöte i Kalvhed.
26 okt Ett möte om integration och invandrarnas arbets situation på Innovatum med 9 deltagare.
21 nov Möte med Trollhätans stad där man diskuterade ”Topp och Double Cup projektet”, hållbara
jobb och Vattenskyddsområde Göta Älv (GRÄVSO).
22 nov En ”nätverksträff” i Kalvhed med bl.a. Arbetsförmedlingen närvarande.
24 nov Höstfesten i Lindåsgården Upphärad bjöd på god mat, kaffeservering, vinbar samt uppträdande med sång och musik av Niklas Karlsson och Roland Ljung från Åsaka.
Ca 90 personer kom till festen.
6 dec Ett ”viltmöte” som skulle belysa skador på skog och gröda från vildsvin och annat vilt hölls
i Gärdhems bygdegård med omkring 50 deltagare.
15 dec Lämnades ett yttrande från Kommungruppen och Upphärads LRF över Västtågsutredningens ”Målbild Tåg 2035”.

