Boende mot buller i norra Sollentuna
Politikergruppen

Målsättningar
1. Verka för att kommunen aktivt driver
bullerfrågan gentemot berörda myndigheter och
organisationer
2. Påverka politiker (kommun, riksdag och berörda
styrelser) att bedriva ett aktivt arbete mot buller i
Sollentuna – oavsett politisk färg!
3. Bidraga till att de politiker som kan medverka till
förbättringar har de kunskaper som fordras
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Genomförda kontakter
• Moderaterna i kommen och riksdagen
• Socialdemokraterna i kommunen och riksdagen
• Sollentunapartiet
• Tjänstemän i kommunen MHK
• Politiker i LFV styrelse
• ..m fl
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Resultat
• Tydliggjort bullerfrågan och rådande situation i norra
Sollentuna för samtliga politiska partier
• Bidragit till att bullerfrågan nu finns på de politiska
partiernas ”dagordning” i helt annan omfattning än
tidigare
• Påverkat kommunen att utforma remissvar till
Länsstyrelsen på önskvärt sätt
• Förmått kommunen att inkomma med skrivelser till
bl.a LFV rörande bullersituationen
• Vi är en seriös och kunnig part man lyssnar på
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2005
• Uppnå en situation där politikerna diskuterar med
föreningen innan beslut rörande bullerfrågor fattas och
åtgärder genomförs; de ”ska tycka som vi”
• Fortsatt Lobbyverksamhet, bl a rörande kommunens
”bullerutredning” i syfte att uppnå en entydigare och mer
omfattande handlingsplan
• Framföra krav mot kommunen rörande åtgärder gentemot
LFV och Länsstyrelse
• Fortsatt informationsspridning och ”utbildning” av
politiker och tjänstemän.
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Årsberättelse 2004
Föreningen boende mot buller i norra Sollentuna (”Föreningen”) är en
ideell förening vars ändamål är att verka för att förbättra boendemiljön
i norra Sollentuna med avseende på bullerstörningar från flyg, tåg och
biltrafik.
Föreningen har sedan starten i November 2003 på olika sätt försökt
påverka berörda myndigheter, politiker och organisationer att aktivt
agera för att bullersituationen skall förbättras. Föreningen har under år
2004 i huvudsak inriktat sin verksamhet på flygbuller. Föreningen har
verkat genom styrelsen och genom särskilda arbetsgrupper inom
områdena Politik, Media, Fakta, Juridik och Lokal samverkan.
I dagsläget genomförs ett stort arbete av ett fåtal personer (styrelsen
samt ett antal ytterligare personer engagerade i de olika
arbetsgrupperna). Behovet av ytterligare engagemang från
medlemmarna är stort.
Nedan följer en kort redogörelse för föreningens aktiviteter under år
2004

Årsberättelse 2004
•
•
•
•
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