100224 Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Boende mot buller i norra
Sollentuna
Närvarande: Albert Forsgren, Harriet Goliath, Gunnar Lustig, Ulf Olsson, Hans Redtzer, Lars
Rudling, Josefin Silverfur och PO Wikström.
1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Dagordningen fastställdes och föregående mötes protokoll godkändes.
3. För årsmötet är lokal bokad. Tomas Franzén och Christian Haglund har accepterat att
komma.
4. Ordalydelsen i flygbladet, efter en mindre ändring av Harriet, gillades.
5. Utdelningen av flygblad till gamla medlemmar med okänd mailadress fördelades.
6. Utdelningen av flygblad till allmänheten bestämdes skulle ske under flygstråken. Det
finns c:a 500 exemplar att dela på. Någon exakt fördelning på styrelsemedlemmar
bestämdes inte. Lars anmälde intresse för ett hundratal, Hans om det blir över (?).
7. Ulf skriver agendan till årsmötet.
8. PO vill ganska bestämt avgå som ordförande och även från styrelsen. Fråga om ny
ordförande avhandlades. Betänketid.
9. Josefin föreslog att det borde påpekas att Gillbo fastighetsägarförening är nedlagd, och
att de boende därför själva måste ta ett större ansvar för miljöfrågorna i Gillberga.
10. Josefin berättade att representanter för flera kommuner vid samrådsmötet med LFV
reagerat på att LFV (enligt direktiv i EU) definierar natt till mellan 22 och 06, medan
den svenska definitionen varit 22 – 07. Vi tog inget beslut om att införa det i vår
skrivelse.
11. Gunnar åtog sig att redigera PO:s utkast och införa bullermätningsavsnittet.
12. Gunnar skickar skrivelsen till oss alla.
13. Josefin skickar en uppdaterad mailadresslista till PO.
14. PO skickar vår skrivelse till alla kommunstyrelsemedlemmar som mail.
15. PO skickar skrivelsen till LFV i föreningens namn.
16. Om någon har kompletterande synpunkter kan denne också skicka egen skrivelse till
LFV.
17. Den 3:e mars behandlas kommunens yttrande i kommunstyrelsen.
18. Något nytt styrelsemöte beslöts inte, så nästa möte blir årsmötet.
19. Vi tackar Hans för välfägnad.
Vid pennan: Lars

