Protokoll från styrelsemöte 2, 26 maj 2004 i Föreningen Boende mot buller i norra
Sollentuna
Närvarande: Anna-Lena Bergman, Albert Forsgren, Harriet Goliath, Gunnar Lustig, PO
Wikström, Christina Leifman, Ken Woodward, Nora Woodward fr.o.m. punkt 4
1. Till ordförande valdes Ken.
2. Vi beslöt att ta upp buller från bilar och tåg efter sommaruppehållet. Någon annan än Peter
Book tillfrågas om ansvaret.
Sammankallande för politikergruppen saknas.
PO kallar gruppen till möte.
Ingen kontakt med landshövdinge n har tagits. Kom fram till, att detta bör göras genom
politikergruppen.
Britta Lejon har ont om tid. Anna-Lena försöker igen.
Akustiker inbjuds till nästa möte. Får 45 min.
Förslag till ny logotype för flygblad/affischer. Beslöt att använda den gamla tillsvidare.
Harriet ansvarar för regelbunden affischering på anslagstavlor. Kontaktar Åsa.
3. Boken Stockholmsregion i tillväxt utkommen. PO har illustrerat Arlandas utbyggnad. PO
funderar på vad man skulle kunna göra med serien .Skickar texten till oss.
Yttrande från Rosdahl i fullmäktige om skäl till att marken på Skillinge golfbana är olämplig
att bygga bostäder på. Anledning: Bullerstörningar. Bör tas upp i politikergruppen.
4.1)Christina rapporterade från domstolsförhandlingarna om prövotid och ändring av villkor.
Återkommer när förhandlingarna är klara. Vi beslöt, att föreningen ska avslå prövotid
överhuvudtaget.
2)Begäran om omprövning måste göras om, men vi avvaktar med den.
Frågan om att söka bidrag från kommunen togs upp. Harriet kontaktar Hans Redtzer om hur
vi söker pengar och frågar också om det finns ett miljöstipendium. Upplands Väsby
bullerförening får bidrag från kommunen och har fått miljöstipendium.
5.1)Beslöt att några ska delta i infomöte 10/6 hos LFV. Förutsättningen är, att man kan
presentera nya förslag till åtgärder.
2)Ken har skrivit brev till LFV skickas senast måndag (PO läser och har synpunkter).
Beslut: Politikergruppen kallas. PO
Skrivelse till LFV. Ken
Kontakt med B. Lejon. Anna-Lena
Akustiker inbjuds. Gunnar
Möte med ordf. flygklubb. Ken
Kontakt med Norrbackavägen. Nora
Kontakt med Hans Redtzer. Harriet
Affischering. Harriet
Rapport domstolsförhandlingar. Christina
Nästa möte den 30 juni 19.00-21.00, hos Nora och Ken, Norrgårdsvägen 6B

