Protokoll styrelsemöte 12 januari 2004
I Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna
Närvarande Mikael Berglund, Anna-Lena Bergman, Albert Forsgren, Harriet Goliath, Gunnar
Lustig, Ulf Olsson, PO Wikström, Ken Woodward, Nora Woodward.
1. Ordföranden hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes. Föregående mötes
protokoll godkändes.
2. Beslöt att avvakta med skrivelse till Ulrika Messing. Mikael utformar brev till
Länsstyrelsen.
Svar har kommit från landshövdingen Mats Hellström. Ger intryck av att vara ett
standardsvar. Tar egentligen ej ställning till någonting. Inga
övriga har fått svar på skrivelser.
Ag uppmanas göra strategimål och träffas.
Bidrag ska sökas från Sollentunakretsen.
Kontakt med Dan Sjöberg avklarad.
Vad vi vet just nu visar bullermätningarna för höga tal under mer än tre dygn.
3. Ken har haft ett långt samtal med Gunnar Lönn. PO informerar om att ett
nytt flygledarsystem på Arlanda fått miljoner i rullning pga försening.
Gunilla Ihrén ny miljöchef. Mikael kontaktar henne inför mötet. Bra om
. hon är med på mötet med kommunfolket.
Väntar på svar om träff med UV.
4. Imponerande skrivelse till Lfv. Skickas 13/1. Skickas även till miljödomstolen och Naturvårdsverket.
5. Inför mötet 20/1 kommer man överens om vad som ska/inte ska tas upp.
Agenda görs av Mikael.
6. Medie och lokalgrupperna bör träffas inför tillverkning och utdelning av
flygblad.
7. Ulf tar reda på om det går att få statistik på antal besök på hemsidan.
Han är nöjd med leverantören. Har hittills skött sig bra. Insändarsidan bör
komma igång. Förslag att publicera en situationsbeskrivning.
8. Årsmöte måndagen den 29 mars . Gillbo matsal bokad. Datum för nästa
styrelsemöte ännu ej klart. 1 mars möte hos Albert.
Möte med LFV 9 februari
9.

Fokus för nästa styrelsemöte: Uppföljning av möten, ev dom från
miljödomstolen. Hur går vi vidare med totala bullersituationen?

9. PO har manus till bok om regionplan. Där finns mycket om flygplatslokalisering. Slutsats: Arlanda kommer antagligen att byggas ut!
Vi kommer att få de aktuella sidorna.
PO har skrivit till tingsrätten.
Ordföranden avslutade mötet.

