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Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna
1. Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista
Röstlängden fastställdes till 24 namn.
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
Årsmötet fann att kallelse skett i stadgeenlig ordning. Den har skett per e-post och
genom flygblad i brevlådor till dem , som av olika anledning ej kunnat nås per epost.
Affischering har skett på anslagstavlor i norra Sollentuna. Kallelse har också
funnits på föreningens hemsida. www.bullerfritt.se
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes PO Wikström och till sekreterare Harriet Goliath.
4. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Lustig och Lars Rudling.
5. Godkännande av föregående årsmötes protokoll
Protokollet godkändes. Det är publicerat på föreningens hemsida.
6. Föredragning och godkännande av föreningens årsberättelse
Ulf Olsson lämnade en kort sammanfattning av årsberättelsen. Den finns på
hemsidan.
7. Kvällens gäst
Kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn var kvällens gäst. Vi fick inget
klart svar på frågan om varför han hade skrivit på moderaternas debattinlägg om
Arlanda i Dagens Nyheter. Många övriga frågor ställdes och synpunkter
framställdes av mötesdeltagarna. Till slut föreslog DL , att han skulle kontakta
företrädare för Upplands Väsby kommun, för att vi gemensamt skulle kontakta
Swedavia. Vi framhöll, att vi vill inte acceptera någon ändring av årtalet 2018 för
ikraftträdandet av miljötillståndet.
DL gav oss rådet att kontakta Anders Hallmén på kommunledningskontoret.
8. Öppen diskussion
Mötet ansåg att vi diskuterat färdigt under föregående punkt.
9. Föreningens ekonomi
Kassören Gunnar Lustig redogjorde för föreningens resultat som är 6 713,21 kr.
10.Revisorernas berättelse
Revisor Björn Wanjura hade inget att andraga gentemot förelagda redovisning.
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11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
12. Styrelsens förslag och motioner
Skrivelse hade inkommit från Sture Bergström angående Rotebroledens utbyggnad
där risken för ökat buller finns. Skrivelsen överlämnas till styrelsen för vidare
behandling.
13. Diskussionslinjen
Se bilaga.
14. Val av ordförande och övriga ledamöter samt ersättare
Ulf Olsson
ordförande
nyval 1 år
Albert Forsgren
ledamot
omval 1 år
Harriet Goliath
ledamot
omval 1 år
Gunnar Lustig
ledamot
omval 1 år
Lars Rudling
ledamot
omval 1 år
Sten Torpare
ledamot
omval 1 år
Ditte Sparre
ersättare
omval 1 år
15. Val av revisor och ersättare
Björn Wanjura
ordinarie
Tom Hedström
ersättare

omval 1 år
omval 1 år

16. Val av valberedning
Styrelsen utgör valberedning.
17. Fastställande av eventuell medlemsavgift
Årsmötet beslutade att avgiften ska vara frivillig.
18. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade att ingen särskild budget erfordras .
19. Övrigt
Upplystes om en studie som gjorts på Stockholms universitet om upplevelsen och
påverkan av buller på uteplats. Den kommer att bli klar under våren.
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