080603 Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Boende mot buller i norra
Sollentuna
Närvarande: Albert Forsgren, Harriet Goliath, Gunnar Lustig, Ulf Olsson(t.o.m. punkt 3),
Hans Redztzer, och PO Wikström
1. Harriet öppnade mötet och Albert valdes till ordförande.
2. Föregående mötes protokoll godkändes.
3. Albert har tagit reda på regeln angående krav på 2000 medlemmar för att en förening ska
få överklaga en dom i miljödomstolen. Denna regel återfinns i miljöbalken, kapitel 16 §13.
Säkert svårt att ändra på. Måste väl gå via riksdagen, motion? Är det någon som känner någon
”intresserad” riksdagsledamot?
Hans har satt in notis i lokaltidningen angående stängning av bana 2.
Lars och Ulf har kvar sina läxor. PO kontaktar Naturvårdsverket. Hans formulerar fråga
angående för liten användning av bana 1
Den gemensamma läxan gällde störande buller i norra delen av kommunen förutom från
flyget och gav följande resultat.
*Viby: E4
*Norrviken: E4, järnvägen, Norrvikenleden
*Rotebro: E4, järnvägen, Rotebroleden( till och från Stäket), bussen på Holmbodavägen…
och över alltihopa bullrar flyget…
Vad gör vi åt detta?? Vi avvaktar resultatet av miljööverdomstolens huvudförhandling den 17
september tills vi beslutar om åtgärder.
Enligt uppgift lär miljööverdomstolen ha begärt yttrande från Sollentuna kommun. Hans tar
fram protokoll.
4. En kort rapport lämnades om mötet med LFV. De var mangrant representerade. Klagomål
på det ökade bullret över Pommern togs upp.Benny hävdade, att man bör kunna använda
kurvad inflygning ibland. Provflygningar har gjorts och de tycks ha gått bra. Ledin hade en
optimistisk framtoning. Man tycks ha insett, att klagomål på bullret måste tas på allvar.
Kommer det protokoll/minnesanteckningar därifrån?
5. PO påpekade, att i en förtecckning över föreningar i Kultur och Fritid finns vår förening
inte med. Måste vi kanske kontakta den som har ansvar för den sidan?
Ulf meddelade, att diskussionsforum på webben är igång.

Nästa möte tisdagen den 2 september hos Hans, 19.00, Tennisv. 26

