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Årsmötesprotokoll 30 mars 2006

Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna

1. Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista
Röstlängden fastställdes till 20 namn.
2.

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

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Henrik Blomgren och till sekreterare Harriet Goliath.
4. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Anders Tegstam.
5. Godkännande av föregående årsmötes protokoll
Protokollet har publicerats på föreningens hemsida. Protokollet godkändes.
6.

.
-

Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
Historia, nutid och framtid
PO Wikström lämnade en kort historik över föreningens tillkomst och framhöll, att
vårt mål i förhållande till LFV är att samarbeta. Vi samarbetar med bullerföreningen i
Upplands Väsby.
PO visade en karta över starter och landningar (vid nordlig vind) en dag i juni 2005.
Nätverket av linjer över norra Sollentuna talar för sig självt Vidare nämndes:
Anflygningshöjder och CDA
Vissa SAS-plan flyger nu in på 4000 Ft (1200 m)
”Green approach” som innebär en miljövänlig landning, som nu prövas vid Arlanda
och Schwechat i Wien.
LFV anser, att vi egentligen inte är bullerstörda på grund av att de ej tar hänsyn till
maxbuller utan summerar bullret till en ekvivalensnivå
Vindförhållanden vid olika årstider
Ärendet ang. omprövning av villkor 6 är ännu ej slutbehandlat
Tillsammans med Föreningen i Upplands Väsby har vi tagit ställning emot LFV:s
ansökan om prövotid. Domstolen gav oss rätt. LFV har överklagat
Flera banor planeras i framtiden
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Politikergruppen
Mikael Berglund berättade om våra erfarenheter av kontakterna med kommunens
politiker och tjänstemän under det gångna året. Kontakterna har skett bl.a. genom möten och deltagande i kommunfullmäktiges frågestund för allmänheten. Sammanfattningsvis har vi ännu ej upplevt några konkreta åtgärder. Kommunens sk. bullerutredning anser vi är tämligen intetsägande beträffande flygbullret.
Mikael framhöll, att det är viktigt, att man i kommunen tydliggör målen och förklarar vad man tänker vidta för åtgärder. Det avsätts för litet resurser t.ex. för bullermätningar och det saknas kompetens hos kommunens politiker och tjänstemän inom
området.
Konferenser
Gunnar Lustig berättade om ett seminarium i Mistras regi, som han deltagit i. Mistra
är en stiftelse, som stödjer forskning för en god livsmiljö. Forskningsprogrammet
”Ljudlandskap för bättre hälsa” bedrivs i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Stockholms universitet. På seminariet behandlades .
bl.a.vår upplevelse av olika ljud och buller och bullrets eventuella negativa inverkan
på vår hälsa.
I detta sammanhang ställdes en fråga om det nattstartande transportflyget. Enligt
uppgift ska de gamla planen bytas ut i framtiden. De nya kommer förmodligen också
att vara propellerplan.
Verksamhetsberättelsen presenteras i sin helhet på hemsidan.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
7.

Ekonomisk rapport
Gunnar Lustig redogjorde för det ekonomiska resultatet för 2005.

8.

Revisorernas berättelse
Eftersom den ekonomiska verksamheten i föreningen bygger på ideellt arbete och
ingen medlemsavgift utgår har ej resultat- och balansräkning behövt upprättas.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

10

Styrelsens förslag och inkomna motioner
PO Wikström föreslog att föreningens fortsatta målsättning ska vara att:
få LFV att lyssna på oss
förmå LFV att välja för oss lämpliga flygvägar
delta i samarbetsorganets möten
bearbeta politiker och tjänstemän i kommunen
bevaka den framtida utvecklingen (bl.a.nya rullbanor) och vid behov reagera och
agera

-
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Motion hade inkommit från medlemmen Wulf Trepte angående Bullerstörningar
från privatflyget över Rotebro.
Styrelsen hade föreslagit att den skulle få i uppdrag att:
utreda vilka flygklubbar som i huvudsak flyger över Rotebro
därefter föreslå åtgärder för att i möjligaste mån eliminera eller minska
bullerstörningarna
förutsättningen för insatsen framhölls vara att någon medlem i samråd med styrelsen
tar på sig ansvaret för insatsen.
Årsmötet antog styrelsens förslag och Wulf Trepte accepterade att driva frågan i
samråd med styrelsen.

11. Val av ordförande och övriga ordinarie ledamöter samt ersättare
PO Wikström
Albert Forsgren
Harriet Goliath
Gunnar Lustig
Ulf Olsson
Hans Redtzer

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Maria Bergström ersättare
Christina Leifmanersättare
Vakant

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år
omval 1 år

Erbjudande finns från personer utanför styrelsen, vilka är villiga att arbeta i ett
nätverk, då deras insatser krävs.
12.

Val av revisor och ersättare
Bertil Thorén
ordinarie nyval 1 år
Claes Österman ersättare nyval 1 år

13. Val av ledamöter i valberedningen
Styrelsen utser valberedning utanför styrelsen, när så erfordras.
14. Fastställande av eventuell medlemsavgift
Årsmötet beslutade att ingen fastställd avgift skulle tas ut. Frivilliga avgifter är
välkomna. Pg 42 35 11-5, Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna.
15. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade, att ingen särskild budget fordras.
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16. Övriga frågor
Inga
17. Mötet avslutas
Frivilliga bidrag från de närvarande inbringade 400 kronor.
Mötet avslutades

Henrik Blomgren
ordförande

Harriet Goliath
sekreterare

Anders Tegstam
justerare
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