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Luftvårdsförbundets styrelsemöte fredagen den 29 januari 2010  
 
PLATS:  Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, Växjö 
Närvarande:   Carl-Gunnar Hagberg (ordf.); Carl-Philip Jönsson, Länsstyrelsen;  

Alf Carlsson, Ljungby kommun; Jerry Forsberg, VEAB;  
Bo Svensson, Vägverket; Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen;  
Ingvar Nilsson, Älmhults kommun; Jan O Eriksson, Lessebo kommun 
och Bruno Bjärnborg, Länsstyrelsen. 

 
1. Mötet öppnas. 

2. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

3. Dagordningen fastställs. 

4. Ekonomiskt läge. 50 000 kr har rekvirerats från Vägverket för 
luftkontrollprogrammet.   

5. Inför årsmötet:  

Tid, plats, kringarrangemang: Fredag 2010-04-09 kl. 09.00, hos 
VEAB, info om utveckling av verksamheten.   
IVL kontaktas för muntlig redovisning på mötet. 

Valberedningen:  Initieras 

Verksamhetsberättelse: 2009 Samma upplägg som förra året. 

Arbetsplan 2011:  Ta upp som inriktning att ordna 
utbildning/samverkan om tillämpningen av miljökvalitetsnormer med 
Simair som beräkningsverktyg. Detta kan dock behöva genomföras 
betydligt tidigare. Se Övriga frågor. 

Bokslut 2009, Budget 2011. Kassaförvaltaren kontaktas. 

Kallelse: Samordning av tider med VEAB (Jerry och Bruno). 

6. Omdisponering av faktureringsunderlag mätningar 2010-2011-2012.  
Miljöchefer och IVL delges ny fördelningsplan. 

7. Förslag till nytt program för Krondroppsnätet.  

1. Synpunkter på själva programmet lämnas till Bruno inom två veckor från idag.  

2. Fråga IVL om vilka ändringar som ingår och vad som grundförslaget omfattar. 
t.ex. markvattenanalysernas omfattning. Vad innebär fördyringen egentligen 
jämfört med idag? IVL bör komma till årsmötet och redovisa och förklara 
förslaget. 
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8. Lägesrapport – mätningar. Alf redogör för ansträngningarna för att hitta 
förklaring till höga partikelhalter från  april 2008 t.o.m. april 2009, och det möte 
och inspektion på plats med IVL som har genomförts, utan att fastlägga någon 
orsak till de tidvis höga halterna. 

IVL har nyligen varit ute och kalibrerat provtagningsutrustningen på 
mätplatserna.  

9. Lägesrapport – kommunturné med information om luftkvaliteten. Fyra besök 
har genomförts hittills, ett till är inbokat. Responsen har varit positiv. Resterande 
kommuner bör kontaktas snarast för att bestämma tid. Presentationen ska sändas 
ut till styrelsen för kännedom. 

10. Luftvårdspriset.  Några alternativ diskuteras. Fler förslag efterfrågas. 

11. Medlemsrekrytering. Några förslag diskuteras, bl.a. ta med flera värmeverk. 
Ytterligare försök att få med Vida Paper AB bör göras. 

12. Övriga frågor. 
Diskussion om fortsatt tillämpning av Simair. Frågan om modellberäkningar i 
planläggningen bör tas upp t.ex. vid länsstyrelsens kvartalssamtal för planerare 
eller för ett separat möte. Separat möte om hanteringen av programmet behövs 
också. Ett förslag var också att låta Luftvårdsförbundet komma med på något av 
kommande strategiska samtal på residenset. 

 Eventuellt kommande dubbdäcksförbud diskuteras. 

13. Nästa möte 
2010-03-05 kl. 09.00 hos Ljungby kommun. 

14. Slut. 
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