VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för Kronobergs Luftvårdsförbund 2014
Medlemmar:

Medlemsförteckning 2014 omfattar 27 medlemmar. Medlemslista, se bilaga 1.

Styrelse:

Av årsmötet 2014 vald styrelse framgår av bilaga 2. Styrelsen har haft fyra protokollförda möten (25/2, 10/6, 8/10 och 9/12).

Årsmöte:

Ordinarie årsmöte 25 april 2014 på Volvo Construction Equipments AB i Braås. Förutom årsmötesförhandlingar redovisades resultat från förbundets verksamhet inom Krondroppsnätet och
tätortsprogrammet samt länets arbete med miljömålet Frisk Luft. Efter lunch presenterade KarlJohan Arfvidsson anläggningen, världens första nästan helt koldioxidneutrala, och tog oss med
på en rundvandring.

Undersökningar: Krondroppsmätningar (start 1986) enligt avtal med IVL perioden 2011-2014 och förlängt 2015.
Programmet omfattar tre lokaler. Provtagning enligt avtal med SLU. Resultat presenteras muntligt på årsmöte, i skriftlig årsrapport samt på hemsida. Data och rapporter finns på Luftvårdsförbundets och IVLs hemsidor (www.kronobergsluft.se, www.ivl.se). På initiativ av förbundet
har programmet utvärderats i sin helhet (inkl Skogsstyrelsens arbete) under 2014.
Tätortsprogram enligt avtal 2012-16. Programmet innebär kombination av mätningar (IVL) och
beräkningar (görs av förbundet med SMHIs modell SIMAIRväg). Förutom ordinarie mätningar
i Ljungby, Växjö och Älmhult genomförs partikelmätning på landsbygd (Asa) och minst två års
mätningar i trafikbelastade miljöer i vardera Alvesta (2013 och 2016), Lessebo (2012 och
2014), Markaryd (2012 och 2015), Tingsryd (2013 och 2015) och Uppvidinge (2014 och 2016).
Från januari 2013 har förbundets kontinuerliga mätningar av marknära ozon i Asa inkorporerats
i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning. IVLs kompletterande projekt för tio län i
södra Sverige har finansierats av Länsstyrelsens regionala miljöövervakning till och med 2014.
Luftvårdspris:

Förbundets Luftvårdspris 2014 delades ut till Stefan Hermansson, Hermi Bil AB för hans arbete
med att skapa förutsättningar för biogas som drivmedel i regionen.

Aktiviteter:

Länsluftdag genomfördes för länets lufthandläggare i Ljungby 13/11.

Ekonomi:

Förbundets ekonomi redovisas i bifogat bokslut (bilaga 3). Balansräkningen omsluter
684 645,14 kr, varav eget kapital utgör 668 649,14 kr. Enligt resultaträkningen har kostnaderna
uppgått till 335 350,01 kr. Verksamheten har lämnat ett överskott på 158 936,28 kr, jämfört
med ett budgeterat överskott på 23 550 kr. Orsaken är både att den gamla provytan i Knapanäs
ännu inte har ersatts, samt oväntad återbetalning från IVL.
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