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Luftvårdsförbundets årsstämma i Älmhult den 15 april 2009. 
Stämman hålls hos Stena Aluminium AB, vars VD Staffan Persson hälsar väl-
kommen. 

Före stämmoförhandlingarna redogör Marléne Blomgren och Mathilda Johans-
son för resultat av luftkvalitetsmätningarna och Bruno Bjärnborg redogör för re-
sultaten av krondroppsmätningarna enligt en presentation som översänts från 
IVL, samt för resultat av ozonmätningarna i Asa. Referat ges i bilaga. 

 

Stämmoförhandlingar 

1.  Årsstämman öppnas 

2.  Upprop av ombud sker genom att närvarolista skickas runt. 

3.  Som ordförande för mötet väljs Carl-Gunnar Hagberg 

4.  Som sekreterare för mötet väljs Bruno Bjärnborg 

5.  Val av två justeringsmän Alf Carlsson och Ingvar Nilsson 

6.  Föredragningslista fastställs. 

7.  Stämman anser att den har blivit i behörig ordning utlyst;  kallelse har skett 
genom E-post till medlemsorganisationerna. 

8.  Verksamhetsberättelsen godkänns efter ändring av referaten av balans- och 
resultaträkningarna, till de belopp som lämnats till revisionen. 

9.  Revisionsberättelsen läses upp och läggs till handlingarna. 

10.  Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen. 

11.  Carl-Gunnar väljs om som ordförande för förbundet intill nästa ordinarie 
förbundsmöte. 

12.  Övriga styrelseledamöter jämte suppleanter intill nästa ordinarie för-
bundsmöte väljs, enligt valberedningens förslag följande. 

Ordinarie ledamöter Suppleanter 
Omval: 
Alf Carlsson Ljungby kommun Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen 
Ingvar Nilsson, Älmhults kommun Bo Svensson, Vägverket Reg. Sydöst 
Jan O Eriksson, Lessebo kommun  Line Nilsson, Inwido Produktion AB 
Carl-Philip Jönsson Länsstyrelsen  
Leif Svensson, IV Produkt AB  
 
Nyval: Sara Nodmar, Landstinget 
 Emma Eriksson; Växjö kommun 
 Jerry Forsberg, VEAB 
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13.  Två revisorer jämte suppleanter, väljs om enligt valberedningens förslag: 

Ordinarie Suppleant 
Gunnar Elm Börje Einarsson 
Gunnar Storbjörk 

14.  Till valberedning om tre personer utses: 

Robert Rosenqvist Länsstyrelsen (sammankallande), Ulla-Britt Rundqvist, 
Lessebo kommun och Mathilda Johansson, Ljungby Kommun. 

15.  Information ges om att luftvårdsförbundets undersökningar ingår i ett nytt 
länsprogram för regional miljöövervakning 2009-2014, som Länsstyrelsen 
har lämnat till Naturvårdsverket för godkännande. Detta program utgör 
grunden för den delfinansiering av undersökningarna som kommer via 
Länsstyrelsen.  

16.  Information ges om ett nytt program för samordnade ozonmätningar i södra 
Sverige. Länets del ingår i länsprogrammet enligt ovan.. Genom detta kom-
mer under två år kostnaden för ozonmätningen i Asa att lyftas av från Luft-
vårdsförbundet. 

17.  Redogörelse ges för fortsatt samordnat program för kontroll av miljökvali-
tetsnormer för tätortsluft i Kronobergs län 2009-2012. Det föreslås ha sam-
ma omfattning som mätningarna har haft under andra delen av 2008 i Väx-
jö, Älmhult och Ljungby, samt samordnat abonnemang på beräknings-
databasen Simair. Kortfattad redogörelse ges också för hur finansieringen 
återverkar på budgetförslaget, utifrån den projektbudget som kopplats till 
styrelsens budgetförslag som förtydligande. Det innebär att huvuddelen av 
förbundets egna kapital används. För 2010 är en höjning av medlemsavgif-
terna och undersökningsavgifterna nödvändiga för att budgeten ska gå 
ihop. Under 2009 täcker förbundet upp resterande kostnad för mätningar 
enligt programmet 2007-2008 (avser eftersläpningen januari-mars 2009) 
Därutöver kommer luftvårdsförbundets andel i det nya programmet, vilket 
inte bugetbeslutet vid årsmötet 2008 omfattade, varför beslut behövs om 
reviderad budget för 2009. 

18.  Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2010 fastställs av stäm-
man, som även godkänner föreslagen revidering av budgeten för 2009.  

19.  Föreslaget verksamhetsprogram för verksamhetsåret 2009/2010. fastställs. 
Styrelsen ges därutöver i uppdrag att verka för att de kommuner som inte 
själva utför mätningar ges direktinformation om luftkvalitetsförhållandena 
i den egna kommunen. 

20.  Medlemsavgift och utredningskostnader för 2010 fastställs. Medlemsavgif-
ten höjs till 400kr (från 200 kr, oförändrat sedan 1986). Undersökningsav-
gifterna (främst för krondroppsmätningarna) höjs från 7 500 kr till 9 000 kr 
resp. från 15 000 till 18 000 kr per år.  
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21.  Styrelsen godkänner slutligt det förslag till stadgeändring om beslutsrutin 
för enstaka fråga för styrelsen (via e-post eller telefon) som togs vid förra 
årsmötet, varigenom stadgeändringen träder i kraft. 

22.  Inhämtning av förslag till nominering av pristagare av luftvårdspriset; inga 
förslag framkommer. Styrelsen framhåller vikten av att förslag kommer 
från medlemmarna och inte enbart från styrelsen själv.  

23.  Inga övriga frågor tas upp. 

24.  Stämman avslutas med att Carl-Gunnar Hagberg tackar Staffan Persson 
och Stena Aluminium AB för att hysa årsmötet och ställa upp för studiebe-
sök. 

 
Studiebesök. 

Staffan Persson ger en bild av utvecklingen av företaget Stena Aluminium AB, 
företagets tillverkning och processer, samt beskriver hur deras produktion inne-
bär återvinning av aluminium, vilket i sin tur innebär energibesparing jämfört 
med framställning utifrån nya råvaror. Han berättar även om planerna på utökad 
verksamhet sedan bolagets verksamhet i Kolding lagts ned och överflyttas till 
Älmhult, samt om förekommande luktproblem och bolagets förslag till lösningar; 
höjd skorsten och troligen ny reningsanläggning. När det gäller miljöfrågor fram-
hålls särskilt bolagets satsning på leverans av smält aluminium direkt till kund, 
via lastbilstransporterade ”termosar”. Därigenom görs en stor energibesparing, 
genom att en smältning sparas in. 

Besöket avslutas med en visning av Stena Aluminium AB:s anläggningar under 
ledning av Ronny Olausson. 

Vid protokollet 

 

Bruno Bjärnborg 

Justeras 

 

Carl-Gunnar Hagberg  Alf Carlsson Ingvar Nilsson 

 

Bilaga  

Referat av redovisade mätresultat 
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Bilaga  

Referat av redovisningar av mätresultat 2008 

Marléne Blomgren och Mathilda Johansson för resultat av luftkvalitetsmätning-
arna under 2007 och 2008. 

Sammanfattningsvis har mätningarna oftast gett lägre halter än förväntat utifrån 
beräkningarna som har gjorts med Simair, men något högre partikelhalter har 
iakttagits under 2008, särskilt i Ljungby under andra halvåret 2008. Miljökvali-
tetsnormerna har hittills inte överskridits, men mätkrav enligt nuvarande författ-
ning föreligger för partiklar. Miljömålen tangeras för partiklar och bensen, och 
klaras för kvävedioxid. Förhöjda halter har ofta satts i samband med iakttagelser 
om torrt väder, men inte alltid. Vid något tillfälle har höga halter uppmätts vid 
fuktig väderlek, och svag vind (”locket på”). 

Bruno Bjärnborg redogör för resultaten av krondroppsmätningarna t.o.m. det 
hydrologiska året 2007/2008, enligt en presentation som översänts från IVL, 
samt för resultat av ozonmätningar i Asa under 2008.  

Nedfallet följer i stort tidigare trend med minskad försurning, men med den av-
vikelsen att kvävenedfallet via nederbörd har ökat i vissa stationer under de se-
naste åren, utan förklaring. Även ökade kvävehalter i markvatten har fortsatt un-
der senaste året, jämfört med långa serier med låga värden före 2005, vilket an-
tyder en möjlig Gudrun-stormeffekt. Försurningspåverkan på markvattnet har 
minskat, vilket illustreras av en ökande kvot mellan innehållet av baskatjoner och 
oorganiskt aluminium. 

Mätningarna av marknära ozon i Asa har visat fortsatt överskridande av miljömål 
för ozonhalter och av normen för påverkan på material. Jämfört med mätserie i 
Asa från 1990-talet och fram till år 2001,så ligger årsmedelvärdet kvar på samma 
nivå, men för antalet dagar med växtskadande halter sågs en minskade trend (s.k. 
AOT 40-värde) under 90-talet. För 2007  föll resultatet in i trenden men för 2008 
var AOT 40-värdet åter högre.  

 

Presentationer från årsmötet läggs ut på www.kronobergsluft.se 


