Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 15 mars 2018
Ordförande: Stig Olsson
Sekreterare: Bertil Sköldh
Övriga medverkande: Torsten Torstensson, Bo Olsson, Karin Cederberg, Rolf
Hermansson, Bernt-Johan Lindberg, Per-Olof Jacobsson och Björn Wollgats o
Tommy Magnusson från Uddevalla Energi.

Protokoll
§ 1

Mötets öppnande: Ordförande hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av justeringsman: Till justerare valdes Karin Cederberg

§ 3

Dagordningen: Dagordningen och kallelsen godkändes.

§ 4

Föregående mötes protokoll: Föregående protokoll godkändes.

§ 5

In- och utgående skrivelser: Finns inga.

§ 6

Rapporter:
a) Regionens årsmöte i Vara: Från kommungruppen i Uddevalla var
Karin Cederberg, Torsten Torstensson, Bo Olsson och Stig Olsson
med. Stig Olsson rapporterade att Karin Cederbergs motion
behandlades på årsmötet och gick vidare till riksstämman.

b) Kommungruppens årsmöte: Kommungruppen årsmöte den 5
februari avlöpte bra och alla var nöjda både med föreläsaren Erik
Evestam och maten som erbjöds.

c) Kommungruppsmöte Grästorp: Stig Olsson och Torsten
Torstensson rapporterade från mötet.

d) Sammanslagning av avdelningar: Diskussion har förts med att slå
ihop Bäve Lane-Ryr och Forshälla Ljungskile LRF avdelningar och
mötet beslutade att fortsätta diskussionen.

e) Avfallsplan Uddevalla kommun: Torsten Torstensson har skickat
ett svar från kommungruppen.
§ 7

Byggnation på åkermark:
a) Holmen: VD Björn Wollgats och Tommy Magnusson från
Uddevalla Energi presenterade deras tanke med att sätta upp
solceller på Holmen. Efter deras presentation redogjorde
ordförande hur ärendet diskuterats i samhällsbyggnadsnämnden.
Uddevalla Energi har skrivit ett treårigt arrendeavtal med
kommunen som äger marken. Mötet beslutade att gå in till
kommunen med en skrivelse att vi motsätter oss att sätta upp
solceller på åkermark.

b) Aröd: Ordförande information bebyggelse av 85 fastigheter på
åkermark på fastigheten Aröd. Ärendet skall upp i fullmäktige där
ordföranden sitter, och kommer att yrka avslag av detta ärende.
c) Strand – Lyckås: Per-Olof Jacobsson redogjorde att en detaljplan
håller på att uppföras gällande 12 villatomter. Planen skall vara klar
under 2020. Ordförande fick i uppdrag att prata med Ulla Haksten
som äger mark runt detaljområdet och att kunna bevaka detta i
samhällsbyggnadsnämnden.

d) Skarsjövallen: Torsten Torstensson informerade om planerade
byggnation av tennisbanor och bebyggelse på åkermark i
anknytning till Skarsjövallen i Ljungskile.

§ 8

Valet 2018: Torsten Torstensson informerade från
kommungruppsmötet i Grästorp så skall LRF hålla en så neutral
ståndpunkt som möjligt och inte profilera sig med något parti.

§ 9

Aktiviteter: Vi avvaktar vad regionen och avdelningar kommer med
för aktiviteter framöver.
Ett studiebesök på Töllås Gård kom upp som ett förslag att fundera
på.

§10

Övriga ärenden: Finns inga

§11

Nästa möte: Den 8 maj kl. 18:30

§12

Mötets avslutande: Ordförande tackade alla närvarande och
förklarade mötet avslutat.

_____________________________

____________________________

Ordförande: Stig Olsson

Sekreterare: Bertil Sköldh

______________________________
Justerare: Karin Cederberg

