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Medlemmar: Medlemsförteckning 2019, se bilaga 1. Den omfattar 26 medlemmar. 

Styrelse: Vald styrelse vid årsmötet 2019 framgår av bilaga 2. Styrelsen har haft fem 

protokollförda styrelsemöten, se hemsidan. (19/2, 18/3, 19/6, 20/9, 20/11) 

Årsmöte: På årsmötet 20019 deltog 18 personer hos Växjö kommun Västra Esplanaden 

18, A-salen, Växjö. Årsmötesförhandling och redovisning via webbsändning av 

Tärortsmätningarna, Karin Söderlund, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.  

Krondroppsnätets verksamhet och resultat redovisades av Per-Erik Karlsson, IVL 

Svenska Miljöinstitutet AB. Eva Hallgren Larsson beskrev bakgrunden till förbundets 

mätningar i tätort och krondropp med reflektion om framtida verksamhet. Lars 

Jeppesen, miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun, pratade om den 

uppmärksammhet i media som luftkvaliteten i Växjö stad fick, och hur det bemöttes. 

Julia Ahlrot Chef Strategi och Omvärldsrelationer, Växjö Energi AB, pratade om 

energi, globalt regionalt, lokalt och visade att forskare anser att klimatomställning är 

möjlig men det går för långsamt. 

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

Miljöinstitutet. Nuvarande avtal tecknades för tre lokaler under perioden 2016-2020. 

Provtagning sker enligt avtal med SLU. Under 2017 etablerades en ny provyta och 

avtalen omfattar 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. Föredrag och resultat presenteras inte vid årsmötet 

2020. Årsmötet hålls via skype orsakat av Coronapandemin. Resultat kommer finnas på 

hemsida. Data och rapporter finns på Luftvårdsförbundets och IVLs hemsidor 

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

Tätortsprogrammet följer 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. 2018 placerade IVL en referensmätare i 

Växjö för att jämföra med on-line instrumentet som finns i Växjö. 2019 har ett 

omfattande arbete lagts ner på att flytta on-line instrumentet i Växjö stad till annan 

plats. I de sex övriga kommunerna mäts vart tredje år. Länets enda mätning av flyktiga 

organiska ämnen genomförs årligen i Älmhult, som både har lång mätserie och förhöjda 

värden. Mätning av marknära ozon i Asa ingår numera i Naturvårdsverkets nationella 

övervakning och finanserasa av Naturvårdsverket sedan 2013. Länsstyrelsen i 

Jönköpings län har stått för halva kostnaden av partikelmätning i Asa (regional 

bakgrund) undantag 2019. Föredrag och resultatpresentation planeras till hösten 2020. 



 

 

Då kommer även luftvårdspriset delas ut. 

Luftvårdspris: 2019 års luftvårdspris tilldelades Eva Hallgren Larsson för sitt 

mångåriga engagemang för luftfrågor med en förmåga att uttrycka komplicerade fakta 

på ett lättbegripligt och pedagogiskt sätt. Med analytiska förhållningssätt har arbetet 

drivitits framåt.  

Aktiviteter: Förbundet deltog med utställning på Earth Week i Växjö. Loggan är 

förnyad, ett medlemsbevis som diplom har tagits fram, medlemsvärvningsfolder är 

uppdaterad. Fyra roll-ups med information har tagits fram. Roll-upsen har visats på 

olika ställen. Hemsidan utvecklas hela tiden. Spridning av Naturvårdsverkets och 

Nordiska ministerrådets elda-rätt-broschyr och information om eldning i rumsvärmare. 

Dialog om samverkan med luftvårdsförbunden i Jönköpings och Kalmar län har 

påbörjats med planerat gemensamt årsmöte 2020. En pågående diskussion om att finna 

lämpliga utåtriktade aktiviteter efter förmåga. 

Ekonomi: Förbundets ekonomi redovisas i bifogat bokslut. Balansräkningen omsluter 

897 464 kr. Enligt resultaträkningen har kostnaderna uppgått till 370 552 kr. 

Verksamheten har lämnat ett underskott på 18 490 kr. Orsaken är två färre medlemmar 

2019 jämfört med 2018. 

Växjö den 23 april 2020  
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