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Årsmötesprotokoll 28 mars 2007

Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna

1.

Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista
Röstlängden fastställdes till 22 namn.

2.

Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
Årsmötet fann att kallelse skett enligt stadgarna.

3.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Mikael Berglund och till sekreterare Harriet Goliath.

4.

Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Bertil Thorén.

5. Godkännande av föregående årsmötes protokoll
Protokollet har publicerats på föreningens hemsida. Protokollet godkändes.
6.

Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
Historia och nutid
PO Wikström visade en karta över de olika rullbanorna och informerade om deras
tillkomst, läge och betydelse för eventuellt störande buller beträffande omgivningen.
Han visade också en karta över nätverket av linjer för landande flygplan över norra
Sollentuna.
En viss minskning av bullret har skett. En del samverkande faktorer är orsak till detta,
bl.a. flyger nu vissa plan in på 4000 Ft (1200 m) och det har skett en viss nedgång i
antalet flygningar. LFV:s inriktning är numera också att störa så litet som möjligt. .
Verksamhetsberättelsen presenteras i sin helhet på hemsidan.
Verksamhetsberättelsen godkändes.

7.

Överläkare Gösta Bluhm talar om buller och hälsa
Gösta Bluhm(Gosta.Bluhm@ki.se) är knuten till Institutionen för arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet. Den är ingen myndighet, men samarbetar med
olika myndigheter. Man ar betar preventivt med kunskapsspridning, mätningar och
enkäter.
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I Sollentuna har man gjort en undersökning på en grupp boende angående störande
buller från trafik på väg, järnväg och i luften.
Buller upplevs olika, t.ex. ständigt buller från trafiken på vägar och stötvis buller från
järnväg. Det senare upplevs mera störande såsom också flygbuller som kommer periodvis.
30 % av de boende i storstäder exponeras för en ljudnivå på 55 dBA. 65 dBA påverkar inlärningsförmågan och 70 dBA ger risk för hörselskada.
Vid högre värden finns risk för:
- tinnitus
- sömnstörningar
- störningar i tal- och kommunikationssituationen
- sämre prestationer
Starkt buller kan också påverka den psykosociala och fysiologiska situationen och
förorsaka trötthet och huvudvärk samt påverka blodtryck, puls, EEG och hormoner.
Kostnaderna för de skador som förorsakas av buller utgör 20% av BNP
. Bullerdämpande asfalt, isolering av hus(treglasfönster) och bullerskydd är några
åtgärder, som eventuellt skulle kunna minska bullerstörningarna.
Delar av Gösta Bluhms information kommer att finnas tillgänglig på föreningens
hemsida, www.bullerfritt.se.
8.

Grupptalan
Benny Reuterhagen, ordförande i Föreningen Väsbybor mot Flygbuller,
www.flygbuller.nu, informerade om deras stämningsansökan för grupptalan till
miljödomstolen.
Lagrummet kräver, att några käranden driver frågan och att det finns ett antal borgensförbindelser. Ju fler desto bättre. Det innebär inga förpliktelser eller kostnader
för den enskilde. Däremot får dessa, om domen blir positiv, samma ersättning som
käranden. Sju käranden driver målet i Upplands Väsby.

9.

Ekonomisk rapport
Gunnar Lustig redogjorde för det ekonomiska resultatet 2006.

10. Revisorernas berättelse
Eftersom den ekonomiska verksamheten i föreningen bygger på ideellt arbete och
ingen medlemsavgift utgår har ej resultat- och balansräkning behövt upprättas.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
12. Styrelsens förslag och inkomna motioner
PO Wikström föreslog att föreningens fortsatta målsättning ska vara att:
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-

fortsätta kontakten och samarbetet med LFV
delta i samarbetsorganets möten
bearbeta politiker och tjänstemän i kommunen
fortsätta samarbetet med bullerföreningen i Upplands Väsby
bevaka den framtida utvecklingen (bl.a.nya rullbanor) och vid behov reagera och
agera
Mötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta utforma arbetet under kommande verksamhetsår.
Inga motioner hade inlämnats.

.
13. Val av ordförande och övriga ordinarie ledamöter samt ersättare
PO Wikström
ordförande omval 1 år
Albert Forsgren
ledamot omval 1 år
Harriet Goliath
ledamot omval 1 år
Gunnar Lustig
ledamot omval 1 år
Ulf Olsson
ledamot omval 1 år
Hans Redtzer
ledamot omval 1 år
Maria Bergström ersättare
Christina Leifman ersättare
Solveig Cederhvarf ersättare

omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år

.
14.

Val av revisor och ersättare
Bertil Thorén
ordinarie omval 1 år
Claes Österman ersättare omval 1 år

15. Val av ledamöter i valberedningen
Styrelsen fick uppdraget att utgöra valberedning eller vid behov utse en sådan.
16. Fastställande av eventuell medlemsavgift
Årsmötet beslutade att ingen fastställd avgift skulle tas ut. Frivilliga avgifter är
välkomna. Pg 42 35 11-5, Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna.
17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade, att ingen särskild budget erfordras.
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18. Övriga frågor
Wulf Trepte framhöll, att han tycker, att intresset från föreningens sida varit svagt
beträffande privatflyget. Han har haft kontakt med LFV och bedömer det som omöjligt att påverka dem. Han har även haft kontakt med Järfälla. Där har man skärpt reglerna för överflygningar. Barkarby flygklubb utgör det minsta problemet. De reagerar
snabbt på klagomål. Sollentuna Miljö- och byggnadskontor kommer förhoppningsvis
snart att besvara brev från Wulf.
Flygfältet kommer att läggas ner inom ett par år, då det ska bebyggas med
bostäder.
Det kvarstående problemet blir då flygplan, som är stationerade på annat
håll. Wulf Trepte fortsätter att arbeta för att frågan ska få en så bra lösning som möjligt.
19. Mötet avslutas
Frivilliga bidrag från de närvarande inbringade 580 kronor.
Mötet avslutades.

Mikael Berglund
ordförande

Harriet Goliath
sekreterare

Bertil Thorén
justerare

