Protokoll från styrelsemöte 6 den 8 december 2004 i Föreningen Boende mot buller i
norra Sollentuna

Närvarande: Anna-Lena Bergman, Albert Forsgren, Harriet Goliath, Gunnar Lustig, PO
Wikström samt Peter Ulveklint adjungerad.
1. Ordföranden Anna- Lena hälsade välkommen och dagordningen och föregående mötes
protokoll godkändes.
2. a) PO rapporterade från möte med LFV den 4/10, där han , Micke Berglund och Ulf Olsson
deltog tillsammans med Väsbyföreningen. Mötet gällde rapport från LFV och synpunkter
från föreningarna angående ”Stenvändarprojektet”. PO är mycket imponerad av de gedigna
kunskaperna hos representanterna i Väsbyföreningen. De har i sin förening tre piloter, varav
två praktiserande. De bägge föreningarnas synpunkter på projektet har redovisats i flera olika
sammanhang.(se bl.a. vår.hemsida).
b) Den 16/2 meddelas dom i miljödomstolen angående LFV:s ansökan om ändring av villkor för tre rullbanor på ARN.
c) Länsstyrelsens begäran om omprövning, ”utökat samråd” ligger hos miljödomstolen . Vi
får vänta på utslag till nästa år.
d) Gunnar rapporterade från mötet den 1/12 med LFV och Väsbyföreningen, där han, Toni
och Henry deltog. Toni har skickat ut material från mötet till oss. Mötet behandlade akustiska beräkningar och mätningar. ”Det bullrar egentligen mer än vad de teoretiska
modellerna visar”. Metoden att visa frekvens och angiven energi vore bättre.
Gunnar inbjuder ”sin” akustiker till nästa möte.
3. Kallelse till möte 21/12 i samrådsorganet.
Harriet lämnar kallelsen till Micke. Vi hoppas han kan delta. PO och Gunnar är beredda att
ställa upp.
Harriet kontaktar Torbjörn Rosdahl för att få information om vilka kommunen kommer att
skicka.
Harriet ber Hans Redtzer kontakta Lennart Gabrielsson i samma fråga.
4. Diskuterade postmottagare. Vid noggrannare genomläsning av meddelanden har PO
kommit fram till, att Toni kvarstår som ”basmottagare”. Obs! Toni vill veta vilka han sedan
ska skicka vidare till. Fundera på det till nästa möte!
5. Valberedningen utgörs enl. stadgarna av fastighetsägare-/villaägareföreningarna /byalagen. Harriet kontaktar Nora ang. adresser till dessa.
Peter kontaktar Hans R. ang. sammankallande i valberedeningen.
Diskuterade förslag om medlemsavgift och vilka konsekvenser/problem detta skulle kunna
medföra.Gunnar funderar.
.
Föreslogs den 23/2 2005 som datum för årsmö tet.

6. Nästa möte den 19/1 2005, 19.00-21.00, hos Gunnar, Lindvägen 20.
Gunnar är ordförande på nästa möte.
Viktiga punkter på dagordningen: förberedelser inför årsmötet
medlemsavgift
bullermätning
7. Vid möte med Barkarby flygklubb deltog Albert och Wulf Trepte. Det var ett positivt
möte. Intrycket är, att det flygs mindre över Viby nu, men kanske mer över Rotebro.
Klubben är angelägen om, att bestämmelserna ska följas. Det är känsligt, om någon
överträder reglerna. Repressalier vidtas genast. Vallentunaklubben(DC3) samt en del
andra flyger också.
Anteckna kännetecken så noga det går(fotografera) och anmäl.
Wulf Trepte är kontaktperson.
Information om större aktiviteter ska lämnas.
Diskuterades annons i lokaltidning.
8. Mötet avslutades.

