Protokoll styrelsemöte den 16 december 2003
i Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna
Närvarande Mikael Berglund, :Anna-Lena Bergman, Peter Book, Toni D´Angelo,
Harriet Goliath, Christina Leifman, Ulf Olsson, PO Wikström, Ken Woodward,
Nora Woodward.
1. Ordföranden hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.
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Föregående mötes protokoll godkändes.

3. Uppföljning av beslut vid föregående möte:
a) Ken och Nora har haft kontakt med Upplands Väsby. De har liksom vi för få
aktiva t.ex. i arbetsgrupperna .Inbjöds till vårt nästa möte.
b) PO har varit i kontakt med regionplanekontoret. Har inte fått så mycket mer
information än den vi redan har. Har däremot funnit intressant information på
miljömedicinska enheten KS om bullers inverkan på vår hälsa.
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Noterades att man i UV får mycket färre klagomål på buller än tidigare. Har man
gett upp? Gäller förmodligen även Sollentuna. Mikael får uppdraget att utforma
mallar för klagomål, delas ut till medlemmarna och publiceras på webben.(förslag
redan ute hos styrelsen).
Saknas svar på skrivelser från vissa myndigheter. Kontakta registrator.
Juristgruppen har utformat yttrande till miljödomstolen ang. överklagan. Skickas
snarast efter underskrift. Vi kallar detta "process 1". Förslag till övriga processer
bl.a. förändring av flygvägar och grupptalan. Återkommer med förslag och
strategier.
Soc.dem. nä mner vår förening och presenterar hemsidan i utdelat informationsblad.

5. 8 personer gjorde studiebesök hos flygledningen på Arlanda. Öppen och positiv
anda präglade besöket. Information från Peter utskickad.
6. Faktagruppen skriver förslag på möjliga lösningar och tar fram strategimål. Ska
träffa miljöchefen på LFV. Ken tog upp frågan om bankombinationer och
avvikelser från riktlinjer för inflygning.
7. Övriga arbetsgrupper skriver strategimål för sin grupp. Publiceras på webben.
Alla gruppledare klara. Mediegr. Åsa F, juridik Christina L, politiker Mikael B,
lokal Harriet G.
8. Beslöt att söka bidrag från S-kretsen. "Projektförslag": infospridning, kartläggning
hälsoeffekter, extra bullermätning.
9. Beslöt att träffa politiker efter mötet med LFV. (28 jan.17.00 kommunhuset)
10.Ännu inget resultat av bullermätningarna. Mikael kontaktar Dan S.

11.Senaste nytt om webben. Förslag från A- L: ange var i Sollentuna styrelseledamöterna bor.
Senaste förslaget till information inlagd.
12.Ordföranden avslutade mötet och önskade god jul och gott nytt år.
Nästa möte 12 januari 2004 19.00-21.00 hos Harriet Goliath Holmbodavägen 79.
Harriet Goliath

