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Årsmötesprotokoll 17 mars 2010

Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna

1. Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista
Röstlängden fastställdes till 16 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 Johnsson och Ulf Olsson.

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 i årsberättelsen..
Han informerade bl a om olika inflygningsvägar och tog upp frågan om kurvad
inflygning. Idag finns vissa begränsningar för införandet. Det krävs ny teknik.
PO framhöll, att hittills har LFV vidtagit alltför få konkreta åtgärder för att minska
bullerstörningarna.
I ansökan från LFV angående nytt miljötillstånd finns det heller inga direkta
löften om hur man tänker handla i framtiden. Förslaget om förlängning av bana 3 är
inte särskilt produktivt. Det vore bättre med en helt ny bana i öst-västlig riktning.
PO framhöll, att kommunen bör agera mer aktivt gentemot berörda myndigheter.
7. Deltagande av representanter från kommunen
Ordföranden i Miljö- och byggnadsnämnden Tomas Franzén erkände, att Sollentuna
är en mycket bullerstörd kommun. Det finns stora problem med buller från trafiken.
Det gäller vägarna (särskilt E4), järnvägen och flyget samt under sommaren båttrafiken på Edsviken.
Han betonade, att det också kan vara positivt med närheten till Arlanda och att ha så
många möjligheter till kommunikation.
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Förslaget om spridning av inflygningsvägarna togs upp. I det sammanhanget ställdes
frågan om varför just Törnskogen skulle skonas som ett tyst område. Svaret blev, att
det beror på närheten till det naturreservat som planeras där. Någon kommmenterade
att utbyggnaden av Väsjöområdet kommer att innebära en ökning av trafiken på
Frestavägen med 5 000 fordon per dygn, vilket inte kommer att bidra till tystnaden.
Vikten av riktig mätning av bullret framhölls av medlemmarna. Det ska inte göras
frifältsmätning utan det är bullret som når örat, som ska mätas.
Det framhölls att LFV:s natt slutar 06.00 medan EU:s natt slutar 07.00.
En av medlemmarna föreslog, att kommunen gör en opinionsundersökning för att
få veta hur många som är störda av buller.
En medlem berättade, att han flyttade in här innan 3:e banan byggdes. Då var han
inte störd av buller, men däremot efter denna banas tillkomst. Han framhöll också,
att den som varit störd av buller under en längre tid riskerar att drabbas av sjukdom
t ex högt blodtryck.
Tomas Franzén lovade att ta med sig alla våra synpunkter.
Miljö- och hälsoskyddschefen Christian Haglund betonade, att det är viktigt med
mer forskning.
8. Föreningens ekonomi
Gunnar Lustig redogjorde för föreningens ekonomiska resultat 2009.
9. Revisorernas berättelse
Ingen resultat- och balansräkning har behövt upprättas
.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Styrelsens förslag och motioner
Inga motioner har inkommit.
12. Val av ordförande och övriga ordinarie ledamöter samt ersättare
Hans Redtzer
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
Lars Rudling
ledamot
omval 1 år
Maria Bergström

ersättare

13.. Val av revisor och ersättare
Bertil Thorén
ordinarie
Björn Wanjura
ersättare
14. Val av valberedning
Styrelsen utgör valberedning

omval 1 år
omval 1 år
nyval 1
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15. Fastställande av eventuell medlemsavgift
Beslutades att den ”frivilliga” avgiften ska vara 40 kronor.
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
En av medlemmarna tog upp frågan om framtiden för SAS, om det skulle bli uppköpt
av ett annat bolag och om det skulle påverka omfattningen av trafiken på Arlanda i
den ena eller andra riktingen och därmed minska eller öka bullerstörningarna..
18. Mötet avslutas
Frivilliga bidrag från de närvarande inbringade 259 kronor.
Hans Redtzer tackade för förtroendet han fått, när han valts till ordförande och framhöll, att föreningen ska fortsätta att arbeta för att bullret ska minska och under 2010
är bevakningen av LFV:s ansökan om nytt miljötillstånd en viktig uppgift.
Mötet avslutades av mötets ordförande.

PO Wikström
ordförande

Harriet Goliath
sekreterare

Ditte Johnsson
justerare

Ulf Olsson
justerare

