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Brev till respektive kommunchef 2015-09-09.
15 min LVF-information + 15 min för politikernas frågor

Kommunchefen
X-kommun
Box
Xxx xx Ort

Kronobergs luftvårdsförbund vill träffa kommunfullmäktige
Eftersom fler människor årligen dör av luftföroreningar än i trafiken så är luftkvalitet rimligen en
viktig fråga för alla kommuner. Xx kommun är medlem i Kronobergs luftvårdsförbund och
kommunen bidrar därmed till bättre kunskaper om vår luftkvalitet.
Vi vill nu gärna informera kommunfullmäktige om luftvårdsförbundets verksamhet och vilken nytta
Xx kommun har av sitt medlemskap.
Kan ett besök nu under hösten eller till våren 2016 passa er? Vi tänker oss en presentation på ungefär
15 minuter med utrymme för fullmäktiges frågor. Presentationen handlar i korthet om.
• Luftvårdsförbundets (LVF) organisation
• Miljömålet Frisk luft och juridiskt bindande miljökvalitetsnormer
• Tiden efter stormen Gudrun, skogen och svavelnedfallet
• Uppmätta resultat i relation till miljömålen och vad betyder det för er kommun
• Hur ser framtiden ut, fortsatta mätningar och har er kommun några särskilda önskemål.
Återkom gärna med förslag till lämpliga tidpunkter för en träff. Lämna fler förslag på datum då vi
hoppas besöka länets samtliga kommuner och krockar i kalendern kan uppstå. Om möjligt önskar vi
få en reaktion före september månads utgång.

Eva Hallgren Larsson
Samordnare

Ingemar Hugosson
Ordförande

Kommun Instans

När, var, vem?

Alvesta

KF

27/10 -15, 1830, Hasse o Eva

Lessebo

KF

23/11 -15, 1900, Kosta, Ingemar o Eva

Ljungby

Miljö o bygg

23/3 -15, 930, Hasse o Eva

Markaryd

KF

26/10 -15, 1900, Ingemar o Eva

Tingsryd

KS

11/4 -16, 1300, Hasse o Eva

Uppvidinge KF

29/3 -16 kl 1900, Ingemar o Eva

Växjö

Miljö o hälsa

9/2 -16, kl 1500, Hasse o Eva

Älmhult

KS

9/2 -16, kl 1000, Ingemar o Eva

Utdelning av:
• Medlemsvärvningsfolder
• KDNs jubileumsskrift (KronDroppsNätets)
• Reflexband
Besök vår hemsida:
www.kronobergsluft.se
Ring 0470-413 36
eller
Mejla info@kronobergsluft.se

Luften ska vara så ren
att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas – ”FRISK LUFT”

