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Verksamhetsberättelse för Kronobergs Luftvårdsförbund 2017 
 
Medlemmar:  Medlemsförteckning 2017 omfattar 28 medlemmar. Medlemslista, se bilaga 1. 

Styrelse: Av årsmötet 2017 vald styrelse framgår av bilaga 2. Styrelsen har haft fem protokollförda mö-

ten (25/1, 21/4, 1/6, 13/9 och 15/11). 

Årsmöte: Årsmötet samlade 20 deltagare i Region Kronobergs lokaler den 21 april 2017 i Växjö. Föru-

tom årsmötesförhandlingar redovisades förbundets verksamhet inom Krondroppsnätet av Per-

Erik Karlsson och avseende tätortsluft av Karin Persson, båda från IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Undersökningar: Krondroppsmätningar (start 1986) enligt avtal med IVL Svenska Miljöinstitutet. Nuvarande 

avtal tecknades för tre lokaler under perioden 2016-2020. Provtagning löper enligt avtal med 

SLU. Under 2017 har en ny provyta etablerats och avtalen justerats för fyra ytor. Den nya ytan 

ersätter i viss mån Knapanäs i sydost. Den avslutades på grund av stormskador och ersätts nu av 

Fälleshult i sydväst, där belastningen av föroreningar kan förväntas vara något större. Etable-

ringen gör programmet något mindre sårbart. Resultat presenteras muntligt på årsmöte, i skrift-

lig årsrapport samt på hemsida. Data och rapporter finns på Luftvårdsförbundets och IVLs 

hemsidor (www.kronobergsluft.se, www.ivl.se).  

 Tätortsprogram enligt nytt avtal 2017-22. Inför denna period genomfördes en kommunturné 

med informationsmöten. För att hålla kostnaden nere har modellberäkningar utgått och mätom-

fattning minskat. Årlig mätning av partiklar och kvävedioxid fortsätter i Ljungby och i Växjö. I 

de sex övriga kommunerna mäts detta vart tredje år. Länets enda mätning av flyktiga organiska 

ämnen genomförs årligen i Älmhult, som både har lång mätserie och olösta frågor. Mätning av 

marknära ozon i Asa ingår numera i Naturvårdsverkets nationella övervakning. Länsstyrelsen i 

Jönköpings län står för halva kostnaden av partikelmätning i Asa (regional bakgrund). 

Luftvårdspris: Förbundet saknade lämpliga kandidater varför Luftvårdspris tyvärr inte delades ut 2017. 

Aktiviteter: På grund av förhöjda halter av butylacetat i Älmhult har strategiska mätningar av VOC genom-

förts under december 2017 till januari 2018. Kompletterande mätningar av VOC har då gjorts 

på 26 lokaler under 3 separata veckor. Förbundet deltog med utställning på Earth Week den 25 

mars. Utställningen har därefter visats på olika ställen. 

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

989 810 kr, varav allt är eget kapital. Enligt resultaträkningen har kostnaderna uppgått till 

281 372 kr. Verksamheten har lämnat ett överskott på 94 478 kr, jämfört med ett budgeterat 

överskott på 45 750 kr. Orsaken är att kostnad för strategiska mätningar ej debiterats 2017.  

 

Växjö den 20 april 2018 

Ingemar Hugosson  Birgitta Warodell Daniel Persson 

Jan O Eriksson Kenneth Magnusson Martin Sjödahl 
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