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LUFTVÅRDSFÖRBUNDET I
VÄSTMANLAND
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2018

Inledning
Luftvårdsförbundet i Västmanlands län bildades 1993 och är en religiöst och
politiskt obunden organisation. Medlemmarna består av länets kommuner,
offentliga organisationer och större företag.
Syftet med förbundet är att ta fram och redovisa underlagsmaterial om
luftföroreningars förekomst och effekter och sprida denna information till både
allmänhet och organisationer.
Luftövervakning
Övervakningen på skogsytorna genomförs som tidigare. Antal observationsytor
är två; Kvisterhult och Hyttskogen. Observationsytorna ingår i det nationella
krondroppsnätet, de årsvisa rapporterna finns tillgängliga för medlemmar på
Luftvårdsförbundets hemsida.
Informationsarbete
Luftvårdsförbundet bedriver ett visst informationsarbete om frågor relaterade
till utsläpp till luft och om själva förbundet. Informationen riktar sig till
medborgare i allmänhet, förbundets medlemmar och till de med speciellt
intresse för luftfrågor.
Förbundets hemsida används i första hand för att föra ut information. Det har
också tagits fram en enkel informationsfolder för att nå ut med
luftvårdsförbundets arbete.
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Arbete under året
Under det gångna året har det arbetats med punkter enligt förbundets
arbetsprogram.
- Hemsidan har tagit form och börjar se riktigt bra ut, men den behöver
löpande underhåll för att vara relevant.
- Ett medlemsbevis är framtaget.
- En informationsfolder om förbundets verksamhet är framtagen.
- Det har inte gjorts några ändringar i förbundets luftövervakning
- Förbundet är medlem i förbundet Agenda 21
- Styrelsen tittar aktivt på andra förbund för att se hur ytterligare
medlemsnytta ska kunna tillföras.
Tyvärr har styrelsen inte haft möjlighet att för förbundets räkning delta vid
stämmor eller seminarier som anordnats inom förbundets
verksamhetsområde. Det planerade 25-årsjubileet visade sig svårare än
förväntat att få till stånd. Styrelsen beslöt tidigt att det var av vikt att hitta en
redan befintlig arena för jubileet. Detta för att på ett bra sätt nå ut till
allmänheten. Kontakt togs bl.a. med HUB2018 (energikonferens), ByggaBomässan och MEX-dagarna (mark och exploateringsdagarna). Det visade sig svårt
att få vara en del av redan etablerade arenor.
Medlemsavgifter
Förbundets problem med att hålla ett uppdaterat medlemsregister fortsätter.
När kontaktpersoner hos våra medlemmar slutar har vi svårt att få nya, då det
sällan görs någon överlämning. Detta gör att våra fakturor studsar och det tar
enormt mycket tid och energi för att lyckas fakturera medlemsavgifter. På
föregående års årsstämma resulterade detta i ett beslut att avskriva stora
upparbetade skulder gällande medlemsavgifter för ABB, Westinghouse och
Sandvik. Detta är en fråga som måste lösas och styrelsen arbetar vidare för att
hålla medlemsregistret uppdaterat.
Årsstämma
Under 2018 hölls förbundsstämman den 21 mars. Utöver sedvanliga
stämmoförhandlingar fick vi lyssna på Christina Schyberg, Lisa Granström och
CJ Carlbom om hur deras verksamheter arbetar med luftvårdsfrågor.
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Årsstämman hölls på Gryta avfallsstation, Återvinningshuset, Returvägen 20,
Västerås. Efter stämman fick vi en guidad tur på anläggningen.
Styrelse och Arbetsutskott
Förutom de protokollförda möten som styrelsen har haft så har det också
under verksamhetsåret arbetats i ett arbetsutskott. Utskottet har bestått av
ordförande, vice ordförande samt sekreteraren i förbundet.
Styrelsen har under 2018 bestått av:
Ordinarie ledamöter
Tobias Nordlander, Surahammars kommun, ordf.
Lisa Granström, Mälarenergi AB, V.ordf.
CJ Carlbom, Länsstyrelsen, sek. (fram till 7 januari 2019)
Robert Axelsson, Länsstyrelsen, sek. (from 7 januari 2019)
Ove Andersson, Hallstahammars kommun.
Malin Udén, Region Västmanland. (avslutat sin anställning på Region
Västmanland under året)
Ersättare
Anna Almquist, Epiroc AB
Christina Schyberg, Köpings kommun
Birgitta Hedlund, Volvo AB
Slutord
Styrelsen har under året både arbetat vidare med löpande verksamhet och
förnyelse. Tyvärr har både förbundets sekreterare på grund av ändrade
arbetsuppgifter och förbundets ordförande på grund av att året varit ett valår
inte haft möjlighet att ge den tid och insatts till förbundet som varit önskvärt.
Länsstyrelsen har dock identifierat förbundets verksamhet som viktig och från
årsskiftet har förbundets nya sekreterare andra förutsättningar att arbeta för
luftvårdsförbundets räkning. Med denna verksamhetsberättelse tackar
styrelsen för det gångna året och ställer sina platser till förfogande!
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