Medlemmar
i Kronobergs Luftvårdsförbund
2018
Alvesta kommun
Arbets- och Miljömedicin Syd
E-On Värme Sverige AB
Flattinge smådjurskremering AB
IKEA Industry Älmhult
Inwido AB, Lenhovda
IV Produkt AB, Växjö
Kosta Glasproduktion AB
Lessebo kommun
Ljungby Energi AB
Ljungby kommun
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Markaryds kommun
Nibeverken AB, Markaryd
Region Kronoberg
Skogsstyrelsen
Småländska Bränslen AB
Stena Aluminium AB, Älmhult
Södra Skogsägarna
Tingsryds kommun
Trafikverket
Uppvidinge kommun
VIDA AB
Volvo Construction Equipments AB,
Braås
Växjö Energi AB
Växjö kommun
Växjö Stift
Älmhults kommun

Kom med i arbetet
för bättre luftkvalitet!

Bli medlem
Företag, kommuner och organisationer
är välkomna som medlemmar.

Som medlem i Kronobergs Luftvårdsförbund



lever ni upp till kravet i egenkontrollförordningen om att vara 		
informerad om tillståndet i 			
recipienten.



kan ni vara med och påverka
kommande lagstiftning inom luft		
området, hur luftvårdsarbetet		
i länet ska bedrivas och och hur 		
gemensamt satsade resurser kan
utnytjas på bästa sätt.



får ni tillgång till data om luftmiljön, vilket kan användas i 		
tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar, miljö-		
rapporter, certifiering etc.



kan ni utbyta erfarenheter med
kollegor och få insyn i andra
branscher.

Kontakta oss
Eva Hallgren Larsson
Telefon 0470-413 36
info@kronobergsluft.se
Ingemar Hugosson, ordförande
hugosson.i@gmail.com
www.kronobergsluft.se

Kronobergs
Luftvårdsförbund är.....
en ideell förening som består av företag
och organisationer som vill värna vår
gemensamma luftmiljö. Sedan start 1986
har förbundet verkat för ökad kunskap
om luften i vår närhet.
Förbundet bildades för att studera nedfall
och effekter av försurande ämnen i olika
delar av länet. Bland annat nedfallet av
svavel som orsakat stora skador såsom
försurning av sjöar och vattendrag.
Sedan mätningarna startade har
omfattande utsläppsbegränsningar
genomförts i Europa, och nedfallet av
svavel har minskat kraftigt, vilket är
mycket positivt. Detta visar att med
gemensamma krafter kan vi uträtta
mycket ”Vill vi så kan vi”.

Sedan 2007 samordnar förbundet
mätningar och beräkningar av luften vi
andas i tätorterna. Samverkansområdet
omfattar alla 8 kommuner i Kronobergs
län. Programmet bekostas till största
delen av kommunerna och är direkt
kopplat till människors hälsa. Vi ordnar
regionala seminarier om luft och luftvård.
Storgatan Växjö - halter av kvävedioxid
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Kostnaden för att vara medlem är uppdelad på en medlemsavgift på 400 kronor
per år samt en undersökningsavgift.
Undersökningsavgiften baseras på er
verksamhet och är 2 000, 9 000 eller
18 000 kronor per år.
Undersökningsavgiften är avdragsgill för
företag med luftutsläpp.
Medlemskapet ger också uttryck för att
ni i er organisation tar luftfrågorna på
allvar. Frågan är viktig - i Sverige dör
ungefär 20 gånger fler människor av luftföroreningar än av trafikolyckor.

Välkommen som medlem!
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Det finns en tydlig koppling mellan
trafik och halterna av kvävedioxid.
På landsbygd utan trafik har vi 2-3
mikrogram kvävedioxid per kubikmeter
luft. På Storgatan i Växjö visar
motsvarande mätning 8 mikrogram per
kubikmeter på lördagar och söndagar
när 10 000 fordon passerar per dygn. På
vardagar, när 15 000 fordon passerar per
dygn, visar mätningarna tydlig högre
halter, 14 mikrogram kvävedioxid per
kubikmeter luft.

Ingemar Hugosson, ordförande
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