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Medlemmar: Medlemsförteckning 2018, se bilaga 1. Den omfattar 28 medlemmar. 

 

Styrelse: Av årsmötet 2018 vald styrelse framgår av bilaga 2. Styrelsen har haft fyra 

protokollförda styrelsemöten, se hemsidan. (7/2, 13/6, 4/9, 20/11)  
   

Årsmöte: På årsmötet deltog 31 personer hos El- och biogasbilar Hammargatan 13 

Växjö. Årsmötesförhandling och redovisning av Tätortsmätningarna av Karin 

Söderlund, IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Krondroppsnätets verksamhet redovisades 

av Sofie Hellsten, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.  

 

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 etablerades en ny provyta och 

avtalen har 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. Etableringen gör 

programmet något mindre sårbart. 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). 

Tätortsprogram enligt nytt avtal 2017-2022. Inför denna period genomfördes en 

kommunturné med informationsmöten. För att hålla kostnaden nere har 

modellberäkningar utgått och mätomfattning 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 förhöjda värden och där källan är oklar. 

Mätning av marknära ozon i Asa ingår numera i Naturvårdsverkets nationella 

övervakning och finanseras av Naturvårdsverket sedan 2013. Länsstyrelsen i Jönköpings 

län har stått för halva kostnaden av partikelmätning i Asa (regional bakgrund). 

 

Luftvårdspris: 2018 års Luftvårdspris tilldelades Daniel Erikson, administratör och 

grundare av Facebook-gruppen Cykla i Växjö. Daniel verkar för att förbättra och 

underlätta cyklandet med stort engagemang. Det ger minskade utsläpp av 

luftföroreningar och förbättrad hälsa. 

 

Aktiviteter: Den 7 februari ordnades ett luftseminarium i Alvesta om luftkvalitet och 

hälsa tillsammans med Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge. Medverkade gjorde bland 

annat Bertil Forsberg professor i miljömedicin vid Umeå universitet, Ulf Troeng 

Naturvårdsverket, Kristoffer Mattisson, Arbets- och miljömedecin Syd samt förbundets 

sekreterare Eva Hallgren Larsson. Förbundet deltog med utställning på Earth Week den 

24 mars. Utställningen har därefter visats på olika ställen. Styrelsen besökte den nya 



lokalen i Krondroppsprogrammet, Fälleshult den 13 juni. Länsluftdag genomfördes i 

Lessebo den 12 november tillsammans med tekniker från IVL och den personal i 

kommunerna som utför det praktiska arbetet. IVL har förberett placering av en 

referensmätare i Växjö för att jämföra med on-line instrumentet som finns i Växjö. 

 

Ekonomi: Förbundets ekonomi redovisas i bifogat bokslut. Balansräkningen omsluter 

903 129 kr. Enligt resultaträkningen har kostnaderna uppgått till 467 215 kr. 

Verksamheten har lämnat ett underskott på 86 518 kr, jämfört med ett budgeterat 

överskott på 71 000 kr. Orsaken är att kostnad för strategiska mätningar 2017 debiterats 

2018. 

 

Växjö den 11 april 2019  
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