
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 
 

Styrelsen för Kronobergs läns Luftvårdsförbund avger  
verksamhetsberättelse för kalenderåret 2009:  
 
Medlemmar:  Antalet medlemsföretag och organisationer var 27 stycken vid utgången av 2009. 

Alstom Power Sweden AB har begärt utträde. Medlemslista, se bilaga 1.
  

Möten: Förbundet höll ordinarie årsmöte den 15 april 2009 hos Stena Aluminium AB i 
Älmhult Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterades bolagets verk-
samhet och miljöfrågor. Ett studiebesök gjordes vid anläggningen.  

Styrelse: Den av årsmötet 2009 valda styrelsen framgår av bilaga 2. Styrelsen har haft fyra 
protokollförda möten under 2009; den 30/1, 6/3, 4/6 och 10/9. 

Undersökningar: Förbundets krondroppsmätningar har utförts i enlighet med program 2007-2010 
och avtal med IVL Svenska Miljöinstitutet AB. IVL har genomfört undersök-
ningsprogrammet, vars resultat redovisades vid årsmötet i form av tillsänt Power-
Point-presentation. Resultat framgår även av årsrapporten, på Luftvårdsförbun-
dets hemsida (www.kronobergsluft.se) samt på IVL:s hemsida (www.ivl.se).   

 De i april 2007 startade mätningarna i det samordnade programmet för kontroll 
av tätortsluft i Ljungby, Älmhult och Växjö har fortlöpt under året., med beslut 
vid årsmötet om förlängning t.o.m. mars 2012 Sammanställningar av data sker 
successivt och presenteras på luftvårdsförbundets hemsida. 

 Marknära ozon mäts kontinuerligt i Asa, gemensamt finansierat av Sveriges 
Lantbruksuniversitet och luftvårdsförbunden i Jönköpings och Kronobergs län. 
Under 2009 överfördes mätningarna tillfälligt till ett gemensamt projekt för tio 
län, och finansieras under en tvåårsperiod av regionala miljöövervakningspro-
gram.   

Aktiviteter: En turné till kommunstyrelserna i länet för presentation av det samordnade pro-
grammet för kontroll av luftkvalitet påbörjades i december 2009. 

Ekonomi: Förbundets ekonomi redovisas i bifogat bokslut (bilaga 3). Balansräkningen om-
sluter 226 363,28  kr, varav eget kapital utgör 121 729,28 kr. Enligt resultaträk-
ningen har kostnaderna uppgått till 487 386,50 kr. Verksamheten har lämnat ett 
underskott på 117 981,40 kr, jämfört med budgeterat underskott på 154 425 kr.  

 
Växjö den 22 april 2010   
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