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Årsmötesprotokoll 31 mars 2009

Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna

1. Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista
Röstlängden fastställdes till 39 namn.
2.

Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
Årsmötet fann att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

3.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes PO Wikström och till sekreterare Harriet Goliath.

4.

Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Ditte Johnson.

5.

Godkännande av föregående årsmötes protokoll
Protokollet har publicerats på föreningens hemsida. Protokollet godkändes.

6. Föredragning och godkännande av styrelsens årsberättelse
PO Wikström gjorde en kort genomgång av innehållet.
7. Information om ansökt miljötillstånd
Håkan Svensson från trafikledningen informerade om det nya miljötillståndet, som
LFV kommer att ansöka om. Ansökan ska inges senast 2010.
Informationen hade till stor del samma innehåll, som den Håkan lämnade vid samrådsmötet på Arlanda i december 2008.
Nuläget och framtiden för flygtrafiken behandlades.
Han tog upp:
* Förutsedda miljöeffekter
Förutom buller nämndes också utsläpp
*Flygrörelser och och flygvägar
Bansystemet visades
Delvis påverkas flygvägarna av att man måste hålla isär startande och landande plan
Det sker ca 700 landningar/dygn
Den främsta störningskällan för boende i Gillbergaområdet utgör de 16% landningar,
som sker på 01R.
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Kurvade inflygningar berördes
Vissa begränsningar för sådana inflygningar finns t ex temperatur(kyla), teknisk
utrustning och kombination med andra problem
*Trafikefterfrågan och passagerarantal
Trafikefterfrågan har minskat
17-18% av passagerarantalet har ”tappats” sedan november 2008
Miljötillståndet söks alltså med utgångspunkt från en större trafikefterfrågan än den
nuvarande
Den 4;e banan är inte aktuell just nu
Många frågor ställdes och en livlig diskussion uppstod.
Susanne Rundström från LFV informerade om att :
Under en tid i sommar kommer bana 1 vara stängd för reparation och 2010 repareras
bana 2.
Synpunkter på flygbuller kan lämnas på telefonnummer 08-797 61 18 alla dagar
06.00-23.00. Övriga tider telefonsvarare.
8.

Föreningens ekonomi
Gunnar Lustig redogjorde för föreningens ekonomiska resultat 2008.

9.

Revisorernas berättelse
Ingen resultat- och balansräkning har behövt upprättas
.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Styrelsens förslag och motioner
Motion hade inkommit från medlemmen Henry Adfeldt. Henry Adfeldt yrkade i motionen, att representanter från Viby och Norrvikens villaägareföreningar ska få ett tydligare inflytande i bullerföreningens styrelse genom att detta anges i stadgarna.
Svar: Möjlighet till ändring/tillägg i stadgarna finns ej nu med kort varsel.
Beslut: Villaägareföreningar/samfälligheter kontaktas per brev med erbjudande om
möjlighet att ha representation i bullerföreningens styrelse.
12. Val av ordförande och övriga ordinarie ledamöter samt ersättare
PO Wikström
ordförande
nyval 1 år
Albert Forsgren ledamot
omval 1 år
Harriet Goliath
ledamot
omval 1 år
Gunnar Lustig
ledamot
omval 1 år
Ulf Olsson
ledamot
omval 1 år
Hans Redtzer
ledamot
omval 1 år
Lars Rudling
ledamot
omval 1 år
Maria Bergström ersättare

omval 1 år
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13.. Val av revisor och ersättare
Bertil Thorén
ordinarie
Claes Österman ersättare

omval 1 år
omval 1

14. Val av valberedning
Styrelsen utgör valberedning
Se dessutom punkt 11.
15. Fastställande av eventuell medlemsavgift
Beslutades att ingen fastställd avgift ska tas ut. Frivilliga avgifter är välkomna genom
Plusgiro 42 35 11-5 , Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna.
. 16. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår
Årsmötet beslutade, att ingen särskild budget erfordras.
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
18. Mötet avslutas
Frivilliga bidrag från de närvarande inbringade 640 kronor.
Mötet avslutades av ordföranden.

PO Wikström
Ordförande

Harriet Goliath
sekreterare

Ditte Johnson
justerare

