VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Kronobergs läns Luftvårdsförbund avger
verksamhetsberättelse för kalenderåret 2010
Medlemmar:

Antalet medlemsföretag och organisationer var 25 vid utgången av 2010. Smurfit
Kappa Lagamill AB har begärt utträde. Medlemslista, se bilaga 1.

Möten:

Förbundet höll ordinarie årsmöte den 22 april 2010 hos VEAB i Växjö. Förutom
sedvanliga årsmötesförhandlingar redovisades resultat från Krondroppsnätet,
ozonmätnätet och tätortsmätningarna. Därefter presenterade VEAB sina energitjänster, verksamhet och utvecklingsplaner. Mötet avslutades med studiebesök.

Styrelse:

Den av årsmötet 2010 valda styrelsen framgår av bilaga 2. Styrelsen har haft sex
protokollförda möten under 2010 (29/1, 5/3, 22/4, 10/6, 25/8 och 11/11).

Undersökningar:

Krondroppsmätningar (start 1986) har utförts i enlighet med program 2007-2010.
Under 2010 har nytt avtal slutits med IVL Svenska Miljöinstitutet AB för perioden 2011-2014. Länets äldsta lokal avslutades (kraftigt stormskadad) och antalet
lokaler minskades från fyra till tre. Resultaten presenterades muntligt på årsmötet, i skriftlig årsrapport samt på hemsida. Data och rapporter finns på Luftvårdsförbundets (www.kronobergsluft.se) och IVLs hemsida (www.ivl.se ).
Samordnade tätortsmätningar (start 2007) har utförts enligt avtal med IVL för perioden 2009-2012. Direkta mätningar görs i Ljungby, Älmhult och Växjö och beräkningar (SIMAIR) i samtliga kommuner. Resultaten var tämligen normala i
samband med det stora flygkaoset i april. Däremot noterades kraftigt förhöjda
partikelhalter i samband med ett tidigare vulkanutbrott i slutet av mars. Sammanställning av data presenteras på luftvårdsförbundets hemsida.
Marknära ozon mäts kontinuerligt i Asa. För perioden 2007-2011 finns avtal mellan luftvårdsförbunden i Jönköpings och Kronobergs län samt Sveriges Lantbruksuniversitet. Under 2009 överfördes mätningarna tillfälligt till ett gemensamt
projekt för tio län, och finansieras under en tvåårsperiod av regionala miljöövervakningsprogram. För detta projekt har nytt avtal slutits för perioden 2011-2012.

Aktiviteter:

En turné till kommunstyrelserna i länet för presentation av det samordnade programmet för kontroll av luftkvalitet genomfördes december 2009 till mars 2010.

Ekonomi:

Förbundets ekonomi redovisas i bifogat bokslut (bilaga 3). Balansräkningen omsluter 218 806,58 kr, varav eget kapital utgör 146 164,58 kr. Enligt resultaträkningen har kostnaderna uppgått till 366 114,00 kr. Verksamheten har lämnat ett
överskott på 24 435 kr, jämfört med budgeterat 26 400 kr.
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