
Var med och påverka 
vår luftkvalitet!

Kronobergs 
Lu�vårdsförbund



Vill vi så kan vi
Kronobergs Luftvårdsförbund är en ideell 
förening som består av företag och orga-
nisationer som vill värna vår gemensamma 
luftmiljö. Sedan start 1986 har förbundet 
verkat för ökad kunskap om luften i vår 
närhet genom mätningar. 

Mätningarna startade för att studera nedfall 
och effekter av försurande ämnen bland 
annat svavel som orsakat stora skador på 
skog, mark, sjöar och vattendrag.

Omfattande utsläppsbegränsningar har ge-
nomförts i Europa. Nedfallet av svavel har 
minskat kraftigt. Med gemensamma krafter 
kan vi uträtta mycket. 

Vill vi så kan vi. Tillsammans.

Ett frivilligt arbete som visar på ett 
engagemang att bedriva en hållbar verksamhet.
Tillsammans måste vi ta ansvar för luftkvaliteten i vårt län. 
Den påverkar oss alla.
Nu och under generationer framåt.
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Luften ska vara så ren att 
människors hälsa, djur, växter 
och kulturvärden inte skadas! 
Det är allas vårt ansvar att arbeta 
för att nå miljökvalitetsmålen.
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Mätningar i länets alla kommuner
Kronobergs luftvårdsförbund organisera ett 
program med mätningar av luftföroreningar 
i skog. Dessutom samordnas kommunernas 
luftövervakning.

Information och redovisning av resultat är 
viktiga uppgifter.

Verksamheten finansieras genom avgifter  
från kommuner, offentliga organisationer  
och ansvarsfulla företag. Medlemskapet är ett 
sätt att leva upp till kunskapskravet i hänsyns- 
reglerna och egenkontrollförordningen.

Var med och påverka
Förbundet påverkar hur uftvårdsarbetet 
i länet ska bedrivas och hur gemensamt 
satsade resurser ska utnyttjas på bästa sätt. 

Tillsammans kan luftvårdsförbunden i 
Sverige påverka kommande lagstiftning 
inom luftområdet. Data om luftmiljön kan 
användas i tillståndsansökningar, miljö-
konsekvensbeskrivningar, miljörapporter, 

certifiering med mera. 

En viktig fråga att synas i
Medlemskapet ger också uttryck för att luft-
frågorna tas på allvar – och är viktig. I Sverige 
dör ungefär 20 gånger fler människor av 
luftföroreningar än av trafikolyckor.  



www.smalandsluft.se   •   kronobergsluft@gmail.com
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Läs mer om vårt viktiga arbete 
på vår hemsida!

Där hittar du även information om medlemsskap.


