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Årsmötesprotokoll 27 mars 2014
Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna
1. Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista
Röstlängden fastställdes till 11 namn.
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
Årsmötet fann att kallelse skett i stadgeenlig ordning. Den har skett per e-post och
genom flygblad i brevlådor till dem, som av olika anledningar ej kunnat nås per epost.
Affischering har skett på anslagstavlor i norra Sollentuna. Kallelse har också funnits
på föreningens hemsida. www.bullerfritt.se
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Hans Redtzer och till sekreterare Harriet Goliath.
4. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Ditte Sparre och Carl Erik Cantell.
5. Godkännande av föregående årsmötes protokoll
Protokollet godkändes. Det är publicerat på föreningens hemsida.
6. Föredragning och godkännande av föreningens årsberättelse
Ulf Olsson lämnade en kort sammanfattning av årsberättelsen. Den finns på hemsidan.
7. Kvällens gäst
Miljöutskottets ordförande Benkt Kullgard var kvällens gäst. Kommunstyrelsen är
den nämnd som utser detta utskott. KS arbetar med policyfrågor och har ett
övergripande ansvar för adekvata frågor. Tillsynen av miljöfrågor åligger Miljö- och
byggnadsnämnden. Den har kontakt och dialog med Trafikverket. Förelägganden till
statliga verk kan förekomma. BK betonade att det är ca 70% av oss som är ”berörda”
av någon sorts buller och att ”allt buller som vi rår över måste skötas”. När det gäller
flygbuller samarbetar Sollentuna med Upplands Väsby. Något direkt samarbete med
Swedavia förekommer inte. BK framhöll, att vid klagomål ”är det viktigt att man
alltid har lagen i ryggen”.
Sollentuna har inte blivit tillfrågat om man vill vara med i gruppen av kommuner,
som ska samarbeta om miljöfrågor. Det finns en miljöstrateg vid namn Malin Möller.
Vi fick information om ett försök/forskningsprojekt som ska göras på E4 väster om
Rotsunda. Man ska där pröva beläggning med två sorters ”tyst asfalt”. Frågan är om
det kanske kan bli högre partikelhalt där.
8. Föreningens ekonomi
Kassören Gunnar Lustig redogjorde för föreningens ekonomi. Behållningen är
6 428,21 kr.
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9. Revisorernas berättelse
Revisor Björn Wanjura hade inget att andraga gentemot förelagda redovisning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Styrelsens förslag och motioner
Inga förslag eller motioner hade inkommit.
12. Kort presentation av vår syn på miljödomstolens beslut om Arlandas nya
miljötillstånd
Ulf framhöll att domen inte är odelat positiv. Han uppmanade oss att läsa igenom
domen. Underlaget är detsamma som förut. Grunder finns till ev. överklagande eller
yttrande. Viss tidspress finns. Huvudförhandlingar sker i oktober. Styrelsen fick i
uppdrag att besluta om hur vi ska agera.
13. Val av ordförande och övriga ledamöter samt ersättare
Ulf Olsson
ordförande
omval 1 år
Albert Forsgren ledamot
omval 1 år
Harriet Goliath
ledamot
omval 1 år
Gunnar Lustig
ledamot
omval 1 år
Lars Rudling
ledamot
omval 1 år
Johan Forsmoo ledamot
nyval 1 år
Ditte Sparre
ersättare
omval 1 år
14. Val av revisor och ersättare
Björn Wanjura
ordinarie
Tom Hedström
ersättare

omval 1 år
omval 1 år

15. Val av valberedning
Styrelsen utgör valberedning.
16. Fastställande av eventuell medlemsavgift
Årsmötet beslutade att avgiften ska vara frivillig.
17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade att ingen särskild budget erfordras.
18. Övrigt
Albert tar reda på om villkoret för en förenings överklagande fortfarande är 2 000
medlemmar.
Harriet påpekade att enligt stadgarna ska kallelse till årsmöte skickas ut per e-post
och affischering på anslagstavlor och på hemsidan. I år kom 72 kallelser inte fram.
Identifiering av dessa adresser och utdelning av flygblad till dem tar mycket tid.
Årsmötet beslutade att kallelse i fortsättningen ska ske enligt stadgarna enbart med
e-postutskick, affischering på anslagstavlor och på hemsidan.
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Tidigare under sammanträdet påpekades det att det i vår kommun inte är
enbart flygbuller som är störande. Speciellt i Norrviken –Viby och Rotebro har
vi också bullerstörningar från järnvägen och E4. Bullerskydd saknas t ex på
bägge sidor om järnvägen i centrala Rotebro.
Angående Taming Aviation, en europeisk sammanslutning mot störande buller,
ska Ulf skaffa mer information, innan vi eventuellt ansluter oss till den.
.
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