VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för Kronobergs Luftvårdsförbund 2013
Medlemmar:

Medlemsförteckning 2013 omfattar 27 medlemmar. Medlemslista, se bilaga 1.

Styrelse:

Av årsmötet 2013 vald styrelse framgår av bilaga 2. Styrelsen har haft fyra protokollförda möten (28/2, 24/5, 12/9 och 4/12) samt fattat två beslut via e-post 14-18/11. I samband med septembermötet besöktes Sveriges Lantbruksuniversitet i Asa.

Årsmöte:

Ordinarie årsmöte 18 april 2013 på Ljungby Energi AB. Förutom årsmötesförhandlingar redovisades resultat från förbundets verksamhet inom Krondroppsnätet, ozonmätningar och program
för tätortsluft. Presskonferens i anslutning till lunch. Efter lunch diskuterades företagens nytta
av medlemskap i förbundet. Dagen avslutades med information om Ljungby Energi AB.

Undersökningar: Krondroppsmätningar (start 1986) har utförts enligt avtal med IVL för perioden 2011-2014.
Programmet omfattar tre lokaler. Provtagning enligt avtal med SLU. Resultaten presenterades
muntligt på årsmötet, i skriftlig årsrapport samt på hemsida. Data och rapporter finns på Luftvårdsförbundets och IVLs hemsidor (www.kronobergsluft.se respektive www.ivl.se ). På initiativ av förbundet ska programmet i sin helhet utvärderas under 2014.
Tätortsprogram enligt avtal 2012-16. Programmet innebär kombination av mätningar (IVL) och
beräkningar (görs av förbundet med SMHIs modell SIMAIRväg). Förutom ordinarie mätningar
i Ljungby, Växjö och Älmhult genomförs partikelmätning på landsbygd (Asa) och minst två års
mätningar i trafikbelastade miljöer i vardera Alvesta (2013 och 2016), Lessebo (2012 och
2014), Markaryd (2012 och 2015), Tingsryd (2013 och 2015) och Uppvidinge (2014 och 2016).
Från januari 2013 har förbundets kontinuerliga mätningar av marknära ozon i Asa inkorporerats
i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning. IVLs kompletterande projekt för tio län i
södra Sverige har finansierats av Länsstyrelsens regionala miljöövervakning.
Luftvårdspris:

Förbundets Luftvårdspris 2013 delades ut till Lars Lindgren på Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i Ljungby för hans arbete med att energioptimera kommunens byggnader.

Aktiviteter:

Luftvårdsseminarium i Alvesta 27/11 med inriktning på trafik, samhällsplanering och hälsa.

Ekonomi:

Förbundets ekonomi redovisas i bifogat bokslut (bilaga 3). Balansräkningen omsluter
528 442,86 kr, varav eget kapital utgör 509 712,86 kr. Enligt resultaträkningen har kostnaderna
uppgått till 344 917,00 kr. Verksamheten har lämnat ett överskott på 158 412,59 kr, jämfört
med ett budgeterat överskott på 125 015 kr. Orsaken är både att den gamla provytan i Knapanäs
ännu inte har ersatts, samt oväntad återbetalning från IVL.
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