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Verksamhetsberättelse för Kronobergs Luftvårdsförbund 2015 
 
Medlemmar:  Medlemsförteckning 2015 omfattar 27 medlemmar. Medlemslista, se bilaga 1. 

Styrelse: Av årsmötet 2015 vald styrelse framgår av bilaga 2. Styrelsen har haft sex protokollförda mö-

ten (29/1, 23/4, 27/5, 27/8, 29/10 och 17/12). 

Årsmöte: Ordinarie årsmöte 23 april 2015 på Stena Aluminium AB i Älmhult. Förutom årsmötesförhand-

lingar redovisades resultat från förbundets verksamhet inom Krondroppsnätet och tätortspro-

grammet. Dessutom presenterades en utvärdering av data från Skogsstyrelsens verksamhet 

inom Obsyteprogrammet under perioden 1984-2013, där Krondroppsnätet ingår. Även statens 

syn på detta redovisades av Louise Ellman Kareld från Länsstyrelsen. Efter lunch berättade 

miljö- och teknikchef Ulf Persson om ”Stenasfären” samt tog med oss 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 munt-

ligt på årsmöte, i skriftlig årsrapport samt på hemsida. Data och rapporter finns på Luftvårds-

förbundets och IVLs hemsidor (www.kronobergsluft.se, www.ivl.se).  

 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 trafikbelastad miljö i vardera Alvesta (2013 och 2016), Lessebo (2012 och 2014), 

Markaryd (2012 och 2015), Tingsryd (2013 och 2015) och Uppvidinge (2014 och 2016). Mät-

ning av marknära ozon i Asa finansieras numera av Naturvårdsverket. 2015 och 2016 betalar 

Länsstyrelsen i Jönköpings län halva kostnaden för partikelmätning (regional bakgrund). 

Luftvårdspris: Förbundets Luftvårdspris 2015 delades ut till Stena Aluminium AB för deras arbete med effek-

tiv rökgasrening och att spillvärme tas tillvara i kommunens fjärrvärmenät. 

Aktiviteter: Inför 2017  års tätortsprogram har en kommunturné genomförts och samtliga kommuner be-

sökts och informerats under höst och vinter 2015-16 om gällande mätprogram 2012-2016. 

Ekonomi: Förbundets ekonomi redovisas i bifogat bokslut (bilaga 3). Balansräkningen omsluter            

760 517,60 kr, varav eget kapital utgör 760 517,60 kr. Enligt resultaträkningen har kostnaderna 

uppgått till 377 610,54 kr. Verksamheten har lämnat ett överskott på 94 939,46 kr, jämfört med 

ett budgeterat överskott på 57 250 kr. Orsaken är slutreglering av moms. 

 

Växjö den 21 april 2016 
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