071108 Protokoll för styrelsemöte i Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna
Närvarande: Albert Forsgren, Harriet Goliath, Gunnar Lustig, Ulf Olsson, Hans Redtzer och
PO Wikström
1. Ordföranden hälsade välkommen och föregående mötes protokoll godkändes.
2. Miljödomstolens ”utlåtande” angående omprövning av villkor 6 är uppskjutet till den 29
november 13.30, Miljödomstolens kansli. Dom eller annat besked kommer att lämnas och
också skickas ut.
3. Ulf presenterade preliminära resultat från analys av bullermätningarna i maj 2006. Mätningarna utfördes av Ingemansson på uppdrag av LFV och analysen gjordes av oss. Man kan
konstatera, att flygningarna tenderar att vara mer utspridda över dagens alla timmar än man
skulle kunna tro och att antalet passager, som överskrider störtröskeln (70 dB) är starkt
beroende av mätmetoden. T.ex. ökar antalet överskridanden med 60%, om man använder
snabba filter, vilket man enligt vissa källor bör göra om bullerstörningen typiskt varar mindre
än 20 sekunder. Mer anmärkningsvärt är, att antalet överskridanden ökar 600%(!), om man
går ifrån mätmetodens rekommendation att dra av 6 dB, vilket kompenserar för att mätutrustningen sitter mot en vägg och inte hänger i fria luften. Man kan konstatera, att vi som är
bullerstörda alltså sällan är det, när vi svävar fritt…
Enligt piloten Johan Rönnqvist minimeras bullret för de överflugna områdena, om planen vid
landning håller relativt hög hastighet, ”clean speed” och fäller ut klaffar så sent som möjligt.
4. Diskussion har förekommit i pressen om Bromma flygplats vara eller icke vara.
5. Framtiden diskuterades.
* Vi bör fortsätta vår dialog med berörda huvudaktörer och personer med inflytande
* Ta alla lämpliga tillfällen iakt att göra oss hörda
* PO ringer Benny och hör hur de har det i U V
* Föreslogs att vi besöker allmänhetens frågestunder i fullmäktige och Miljö- och byggnadsnämnden. Albert har tagit reda på, vad som gäller för nämnden. Man bör anmäla
besöket till ordföranden. Frågan är, om man ska skicka in frågor i förväg. Detta gäller ju
fullmäktige.

Nästa möte 30 januari 2008, 19.00, hos Albert, Militärvägen 6A
OBS: eventuellt blir det ett extra möte 5 december 2007 hos PeO, om
domstolsutslaget kommer 28 november som planerat.

