Protokoll från styrelsemöte 1, 19 april 2004 i Föreningen Boende mot buller i norra
Sollentuna
Närvarande: Anna-Lena Bergman, Toni D´Angelo, Albert Forsgren, Harriet Goliath, Gunnar
Lustig, Ulf Olsson, PO Wikström, Ken Woodward och Nora Woodward
1. Ordföranden hälsade välkommen till verksamhetsårets första styrelsemöte. Till sekreterare
valdes Harriet Goliath och Gunnar Lustig valdes till kassör.
2. Protokollet från föregående möte(nr. 5) godkändes.
3. Vid återkopplingen från årsmötet framhölls, att det varit färre deltagare än förväntat.Det
allmänna intrycket var, att det varit ett bra möte. Presentationen var utmärkt och visade
vilket imponerande arbete, som lagts ner.
Några nya anmälningar till arbetsgrupperna kom in. Nora kontaktar Mikael angående
sammankallande i politikergruppen
De två representanterna från föreningen i Upplands Väsby lämnade en hel del information
till mötet.
4. Gunnar har lämnat redogörelse för de insatser mot ”annat buller”, som hittills gjorts i
Norrviken. Det saknas redovisning från Peter Book. Nora påminner. Det som Gunnar
redovisat kan delvis gälla även för Rotebro.
Ulf efterlyste material till kalendariet.
Ken ska skriva brev till LFV. De använder förhalningsteknik. Vårt förtroende sinar och
samarbetslinjen bör anses avslutad.
Vi bör gå in för en ännu offensivare attityd.
Förslag:
a. begära av Luftfartsverkets styrelse, att de tillsätter en oberoende utredning
b. hänga ut i LFV i media (mediagruppen viktig)
c. kontakta i Sollentuna boende riksdagsledamot. Kom även ihåg möte med
politikerna i Sollentuna.
d. begära audiens hos landshövdingen Mats Hellström
PO tog upp konstiga underlag för bullermätningar. Olika utredningar har disparata
resultat. Borde granskas.
Påpekades, att Länsstyrelsen är otillräcklig.
Gunnar kallar akustiker till nästa möte.
Toni meddelade att Naturvårdsverket inte är beredda, att engagera sig i våra problem.
5. Den juridiska handlingsplanen innehåller:
a. begäran till Länsstyrelsen (skickad). Handlar bl.a. om mätmetoder.
b. omprövning av tillstånd (på gång) Christina handhar.
c. grupptalan, lång process, Upplands Väsby jobbar med det. Toni håller kontakt.

d. inlaga till domstolen om att vi motsätter oss den av LFV begärda prövotiden
(snarast)
Polisanmälan är inget för oss. Det blir större tryck, om den görs av Länsstyrelsen.
6. Barkarbyplanen får inte flyga över tätort. Planen kan komma från andra flygfält också.
Möte med flygklubbens ordförande kommer att äga rum.
7. Vi är intresserade av att ha gemensamma arbetsgrupper tillsammans med Väsby. Det
gäller fakta, media och juridik. Vi fortsätter dock som två fristående föreningar.
8. Vi har kontaktats av en boende vid Norrbackavägen i Rotebro. Hans hus har troligen
skadats av ett isblock, som kommit från ”ett flygande transportmedel”. Nora håller
kontakt.
Nyligen( i april) fann man på en lekpla ts i Upplands Väsby ett isblock, som hade
åstadkommit en del skada. Man kan väl utgå ifrån att det också kommit uppifrån.
9. Utgick.
10. Se punkt 4 om annat buller.
11. Nästa möte 26 maj. Fokus för detta möte är tågbuller
18 juni kort möte följt av gemensam festlig samvaro. Nora kollar Ytterby.
12. ”Utvärdering” av flygbladsutdelningen. Hittills 37 nya medlemmar, vilket är dålig
”återbäring”(totalt 214 medlemmar).
Föreslogs att vi ska dela ut flygblad vid Coop eller i Rotebro C, affischera på
anslagstavlor(tyvärr alltför få). Harriet kontaktar Åsa F. om att ha ett lager av flygblad och
affischer.
Beslut: Påminnelse till Peter Book. Nora
Kontakt med Mikael Berglund. Nora
Skrivelse till LFV. Ken
Kontakt med riksdagsledamot. Anna-Lena
Kontakt med landshövdingen. Anna-Lena
Akustiker inbjuds. Gunnar
Möte med ordförande flygklubb. Ken m.fl.
Gemensamma arbetsgrupper. Nora
Kontakt med Norrbackavägen. Nora
Kontakt med Åsa F. Harriet

Nästa möte den 26 maj, 19.00-21.00, hos Anna-Lena, Fältvägen 11

