2006-01-25 Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Boende mot buller i
norra Sollentuna
Närvarande: Mikael Berglund, Albert Forsgren, Harriet Goliath, Gunnar Lustig, Ulf Olsson
och PO Wikström
1. Föregående mötes protokoll godkändes.
Albert ”funderar på ” Johan Rönnquists förslag om ”snabba landningar”, som skulle
kunna minska bullret.
2. Stockholms bullernätverk har inrättats. I tidningsnotis angavs, att det var öppet även
för föreningar och privatpersoner. PO kontaktade länsstyrelsen för att anmäla intresse
från vår förening att vara med i nätverket och på deras seminarium den. 2 februari.
Marianne Löwenhjelm meddelade, att nätverket är till för kommuner, Regionplanekontoret och länsstyrelsen.
STAIR är ett nystartat EU-projekt på RTK. Det handlar om näringslivets utveckling
kopplat till flygplatser. Arlanda/LFV viktig partner tillsammans med Sigtuna,
Upplands Väsby, Vallentuna och Knivsta. PO kollar om nästa möte.
3. PO har deltagit i en frågestund i KF, 24 okt. Han ställde frågor angående remissvaren
till kommunens bullerinventering. De lär ha presenterats i KS 27 okt. 16 miljoner har
avsatts till bullerbekämpning, sannolikt för bullerplank ( som ju inte hjälper mot
flygplansbuller).
Man ska bygga upp en ”flygbullerkompetens” på Miljö- och byggnadskontoret (en
omorganisation har skett).
PO påpekade för KF, att man måste vara vaksamma vid kontakter med LFV och inte
låta sig luras.
Ulf skickar tjänsteutlåtandet ang. bullerinventeringen till oss. Länsstyrelsens har gjort
en något kritisk kommentar till inventeringen.
Albert har varit på budgetmöte och ställt fråga om bullermätningar. Gabrielsson har
svarat, att till detta finns det medel.
4. Gunnar och PO har deltagit i konferens anordnad av MISTRA. Det handlade om miljömedicin. Inom MISTRA samarbetar KI och Chalmers.
Ett annat projekt är HYENA-projektet, som också forskar om bullrets inverkan på
hälsan. Ett antal flygplatser i Europa jämförs beträffande flygbullersituationen och
vilka åtgärder, som man diskuterar.
PO har informerat i en (s)-grupp i Rotebro, inbjuden av Stina Bergman.
5. Diskuterade eventuell grupptalan. Vi avvaktar.
6. Möte med Väsby 1 februari, 19,00, Optimusvägen 12.
Frågor att ta upp:
• Remiss ang. ändrad utflygning, som berör Upplands Bro
• ”Snabba landningar”
• Grupptalan
• Info om MISTRA och pengar till MISTRA-studier
• Rättsläget
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7. Årsmötet 30 mars, 19.00, Gillbo matsal
Harriet kollar affischer och flygblad. Micke trycker.
Bidrag till verksamhetsberättelsen skriftlig och muntlig presentation:
Juridik Toni
Politikergruppen Micke
Ekonomin Gunnar
MISTRA Gunnar
Sammanfattning PO
Ulf ordnar OH
Samtliga i styrelsen är valda på 1 år.
Harriet kontaktar valberedningens smk Hans Redtzer

Nästa möte 8 mars, 19.00 hos Ulf, Grindgårdsvägen 15
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