Protokoll vid styrelsemöte 1 i Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna
14 april 2005
Närvarande: Mikael Berglund, Toni D´Angelo, Albert Forsgren, Harriet Goliath, Gunnar
Lustig, Ulf Olsson och PO Wikström.
1. PO öppnade sammanträdet och dagordningen godkändes.
2. För verksamhetsåret 2005 valdes Harriet Goliath till sekreterare och Gunnar Lustig till
kassör. Till firmatecknare utsågs var för sig ordföranden PO Wikström och kassören Gunnar
Lustig.
Till justerare för dagens protokoll utsågs Ulf Olsson.
Till postmottagare utsågs PO.
3. Diskussion om intrycken från årsmötet. Vi kom fram till, att antalet deltagare (31) var, i
förhållande till medlemsantalet, ganska bra. Endast en anmäld till arbetsgrupp (lokalgruppen).
4. PO:s förslag till förord till bildberättelsen tycker vi är bra. Beslöt att sprida den till bl.a.
LFV, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Hillevi Engström, Britta Lejon samt studieförbunden.
PO kontaktar Anders Hallmén angående ev. spridning på kommunhuset.
5. Beslöt enhälligt, att tillsvidare upplösa mediagruppen. Var och en kan ta initiativ till
kontakt med media efter samråd med styrelsen.
PO har fått kontakt med en pilot (vill vara anonym), som förhoppningsvis kan delta i
faktagruppen.
Gunnar har till samma grupp värvat Stefan Kristensen (fd pilot).
Övriga arbetsgrupper, politikergruppen och lokalgruppen fortsätter.
6. Deltagandet i allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige upplevdes som positivt.
Politiker från fp, s och sp yttrade sig. Intrycket är, att inget parti vågar ”låta bli” att engagera
sig. På följdfrågorna lämnades inga svar. Vi tar upp dem som frågor vid nästa tillfälle.
Gunnar, Peter och PO deltog i rådslaget om bullerutredningen. Micke kontaktar Peter om
remissvar på densamma. Norrvikens villaägareförening kommer att besvara remissen.
(s) håller möte om den lördag 16/4. PO deltar.
PO och Hans Redtzer lyssnade på riksdagens bostadsutskotts möte om buller. Ett antal
sakområdesexperter deltog. De behandlade enbart motorfordonsbuller.
7. Beslöt att delta i kommunfullmäktiges frågestund i maj. Följdfrågorna från förra gången
skickas in som frågor Vi tar upp detta på nästa möte i politiker gruppen 18/4.
8. Möte med Väsbyföreningen 21/4, 19.30, Optimusvägen 14. PO, Gunnar, Toni deltar.
Gunnar och PO kontaktar ”sina” respektive piloter.
9. Avslag på vår begäran om bullermätning har meddelats av miljödomstolen. De vill ej
föregripa omprövningen av villkor 6. Toni överklagar, om han hinner.
Vi har fått brev från Sara Olsson, pilot i Göteborg,som gör ett projektarbete. Hon har skickat
några frågor om hur flyget på Barkarby upplevs. Skickas vidare till Wulf Trepte för
ställningstagande.

10. Ersättning för utlägg, som gäller föreningen utgår. Spar kvitto!
Gunnar kontaktar Villaägareförbundet ang. bidrag och kommunen ang. aktivitetsstöd.
11. Ulf visade förslag till logga. Beslöt, att han får ”finslipa”.

NÄSTA MÖTE den 26 maj, 19.00, Militärvägen 6 A, Viby, hos Albert

Kvarstår: Mer om strategi för fortsatt arbete
Enkäten

Harriet Goliath
Sekreterare

Ulf Olsson
justerare

