090428 Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Boende mot buller i norra
Sollentuna
Närvarande:Maria Bergström, Albert Forsgren, Harriet Goliath, Gunnar Lustig, Hans Redtzer,
Lars Rudling och PO Wikström
Ulf Olsson hade anmält förhinder
1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. För verksamhetsåret utsågs Harriet Goliath till sekreterare och Gunnar Lustig till kassör
Till firmatecknare utsågs PO Wikström och Gunnar Lustig i förening och till kontotecknare PO Wikström och Gunnar Lustig var för sig.
3. Föregående mötes protokoll godkändes. Samtliga läxor hade utförts.
4. Årsmötet kommenterades. Det var ett bra möte med 39 deltagare och givande information
om det nya sökta miljötillståndet.
5. Mötet med LFV tillsammans med Väsbyföreningen innehöll samma onformation som
ovan. Den närvarande juristen framhöll, att just nu är intresset vad beträffar miljöfrågor
större för bl a koldioxid och vattennivåer än för bullerstörningar.
6. Angående flyget på Barkarby meddelades, att Järfälla kommun sagt upp avtalet med
flygklubben fr o m 1 januari 2009. Denna har ej accepterat uppsägningen och hävdar,
att den skett på felaktigt sätt. Kommunen har stämt dem för avhysning.
7. Ifrågasattes varför vi inte har medlemsavgift. Gunnar funderar på vad det skulle innebära,
att införa en sådan.
8. Inför LFV:s samrådsmöte med kommunrepresentanter den 6 maj uppstod en livlig
diskussion.
Beslöts att skicka brev till de berörda i kommunen .
Hans skriver ett utkast, som förser Maria med fakta och tydliga argument, som sedan
förhoppningsvis kan/bör användas av kommunrepresentanterna.
(Viktigt är att i brevet framhålla 1) att många kommuninnevånare är störda av buller från flyg,
motortrafik och tåg, samt
2) att kommunen nu har tillfälle att följa Luftfartsverkets arbete med det nya miljötillståndet
och kan utnyttja de påverkansmöjligheter detta ger, PO:s anmärkning)
PO har bokat tid den 4 maj 13.00 hos miljöchefen Christian Haglund. Vilka
kommer?

NÄSTA MÖTE 9 juni, 19.00 hos Gunnar, Lindvägen 20

