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Luftvårdsförbundets styrelsemöte torsdagen den  
10 september 2009 
 
 
Plats:  Länsstyrelsen, rum Kristina, Kungsgatan 8, Växjö 
 
Närvarande:  Carl-Gunnar Hagberg (ordf.), Sara Nodmar, Emma Eriksson, Bo 

Svensson, Alf Carlsson, Jan O Eriksson, Jerry Forsberg och Bruno 
Bjärnborg. Carl-Philip Jönsson deltar fr.o.m. punkt 7. 

 
 
Förslag till dagordning: 
 
1. Mötet öppnas. 

2. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

3. Dagordningen fastställs. 

4. Ekonomiskt läge. Kassaförvaltaren har meddelat att inga större ändringar har 
skett sedan förra mötet, men att alla vi fått in alla fordringar på EU-bidrag nu . 
Hantering av ozonräkning bör stämmas av med kassaförvaltaren.. 

5. Lägesrapport - mätningar. Sammanställningar t.o.m. april 2009 visar på 
avvikande värden PM 10 för Ljungby, sannolikt beroende på läckage i en 
luftpump, som gav höga flöden. Det tog några veckor innan det 
uppmärksammades. Pumpen byttes i början av juni. Detta föranleder diskussion 
om kvalitetssäkring och rutiner, och behov av väderobservationer för att kunna 
tolka olikheter i halter mellan stationerna. Växjö o Ljungby noterar dagligen 
väderlekstyp. Veab har väderdata från SMHI och Bosse undersöker om 
vägverkets väderdata finns tillgängliga.  

Det finns också ett missnöje med långa leveranstider av mätdata från IVL. Nu en 
eftersläpning på mer än  fyra månader, när offerten angav två. Ökad dialog och 
underhandsinfo från IVL ska efterfrågas, beträffande bl.a. kvalitetssäkring, 
leveranstider och larmfunktioner, samt ansvarsfördelning mellan IVL och lokal 
provtagare. Karin Persson på IVL ska kontaktas. Förtydligande av avtalet bör ske 
i dessa avseende, se punkt 7. 

6. Inför kommuninformationer om luftkvalitet. Hittillsvarande bokningar är 
17/11 kl 13.00 i Lessebo och 24/11 kl 8.00 i Ljungby. Bruno, Emma och Carl-
Gunnar deltar. Kontakt bör tas med kommunledningskontor i övriga kommuner 
om intresset. 

 Problem med Simair bör påtalas för SMHI. 
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7. Avtal om luftkvalitetsmätningar. Styrelsen beslutar att fakturering bör ske 
kalenderårsvis, med faktureringsplan för hela programperioden. Rapportering 
enligt offert läggs in i avtalet. Ansvarsfördelning vid provtagning bör klargöras. 

8. Luftvårdspriset – utveckling av förslag. Ingen klar kandidat finns framtaget. 
Nya infallsvinklar diskuteras. 

9. Medlemsrekrytering. Vägverket läggs ned 31 mars 2010 och överförs till 
Trafikverket - fortsatt medlemskap får utredas. Ytterligare företag inom 
värmeverkssektorn bör tillfrågas. Uppdrag till Bruno om sammanställning av 
utsläppare kvarstår. 

10. Övriga frågor - inget.  

11. Nästa möte blir den 29 januari 2010 hos Lessebo kommun 

12. Slut 

 
Vid tangentbordet 
 
 

 
Bruno Bjärnborg 
 
Justeras 
 
 
 
Carl-Gunnar Hagberg 


