090609 Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Boende mot buller i norra
Sollentuna
Närvarande: Harriet Goliath, Gunnar Lustig, Ulf Olsson, Hans Redtzer, Lars Rudling och PO
Wikström
1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Dagordningen fastställdes och föregående mötes protokoll godkändes.
Gunnar har funderat över vad införandet av medlemsavgift skulle innebära.
Bl a skulle det medföra en ganska omfattande administration. Föreslogs att Gunnar hör
med Väsbyföreningen om hur det ”går till” där. Beslut om införande av medlemsavgift
kan enligt stadgarna fattas först vid nästa årsmöte. Frågan bordlades.
Diskuterades samrådsmötet mellan kommunen och LVF och och vårt brev till de berörda
i kommunen. Enligt uppgift bifogades vårt brev protokollet från mötet.
OBS! Protokollet finns på nätet.
Föreslogs gemensamt möte i höst mellan föreningarna i Upplands Väsby och Sollentuna
och att dessa inbjuder representanter från de bägge kommunerna.
Vi konstaterade också, att det vore önskvärt med ett möte med vår Miljö- och byggnadsnämnd.
3. Gunnar och PO rapporterade från mötet med miljöchefen i Sollentuna. Han gjorde ett
positivt intryck och hade en lyssnande attityd.
Harriet fick i uppdrag att ta reda på namnen på miljöchefen och verksamhetschefen.
4. Utdrag ur kommunens miljöredovisning delades ut. Bör läsas och begrundas till nästa
möte.
Övriga läxor:
• Ulf gör sammanställning av konsekvenserna av friplats- och uteplatsmätning samt inflygningshöjd 01L
• Gunnar kontaktar Whitehand om sammanvägt buller
5. Den 22 april höll LFV samrådsmöte med de båda bullerföreningarna i Runbyskolan.
OBS! Viktigt att de som deltog skickar in synpunkter på utskickade minnesanteckningar.
Ska vara inne senast 24 juni!
6. Beslöts att vi ska delta i föreningsmässan i Stinsen den 26 september 11.00-16.00.
PO anmäler. Planering vid nästa möte.

Nästa möte den 9 september, 19.00 hos Harriet, Holmbodavägen 79
Skön sommar önskar vi oss trots avstängningen av bana 1 från och med den 23 juni och sex
veckor framåt

