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PROTOKOLL   
Datum 

2022-11-25 
Nummer 

6 2022 

Styrelsemöte i Kronobergs Luftvårdsförbund  
den 25 november 2022, klockan 1300–1500, digitalt via Teams. 
Närvarande:  Ingemar Hugosson, Uppvidinge kommun, ordförande  

Mattias Hermander, Volvo, ordinarie 
Cecilia Axelsson, Älmhults kommun, ordinarie 
Felicia Andersson, Växjö kommun, suppleant 
Jan Metsjö, Tingsryds kommun, suppleant 
Louise Ellman Kareld, Länsstyrelsen, adjungerad, webbredaktör 

1. Mötet öppnas  

Ordförande Ingemar Hugosson förklarade mötet öppnat och hälsade alla 
välkomna! 

2. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning gicks igenom och några ytterligare punkter lades till. 

Beslut:  

− Efter tillägg av punkter om återkoppling från samverkansmöten med 
närliggande luftvårdsförbund kunde dagordningen godkännas. 

3. Föregående mötesprotokoll (2022-08-23) 

Protokoll från föregående styrelsemöte gicks igenom. Några reflektioner vid 
genomgången:  

• Vi behöver uppdatera roll-uperna innan vi ställer ut dem.  

• Timmätaren NO2 kan ingå i Grimmätaren.  

• Viktigt att lyfta fram kvartalsaktiviteterna som nyheter på webbplatsen.  

• Länsluftdag blev inte genomförd utan få genomföras tidigt nästa år 
istället.  

Beslut:  

− Protokollet lades till handlingarna 

4. Ekonomi, övrigt 

Fakturor utskickade. Naturvårdsverket skickar pengar till IVL som avser 
kostnadstäckning för öppet fält-mätningen i Tagel till förbundet. Felicia reder ut 
detta med Jan, så att kostnaden blir rätt. Kostnadstäckningen för provtagning i 
Tagel ska förbudet fakturera IVL. 

Beslut:  

- Jan får reda ut fakturan med IVL om ersättning för provtagning i Tagel. 

5. LVF:s pågående program 

 

https://www.smalandsluft.se/kronobergsluft.html
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Krondroppsnätet:  

Löper enligt plan. 

Följande tabell med information om vad som mäts på respektive yta läggs ut på 
hemsidan.

 

Tätortsprogram: 

Löper enligt plan.  

Felicia presenterar förslaget till nya mätningar. De kommuner som inte får årliga 
mätningar får i stället mätningar vart tredje år.  

Årlig mätning av bensen fortsätter i Älmhult. Nya mätningar påbörjas av 
bens(a)pyren på en plats med mycket vedeldning. Felicia kontaktar sotardistrikten 
eller räddningstjänsten.  

Diskussion följde om utökade mätningar av PM10 och PM2,5 i Älmhult, se 
vidare punkt 8 om utökade mätningar. 

6. Hemsidan och sociala medier 

Louise har noterat att IVL har kommit med ny rapport om beräkningar av förtida 
dödsfall på grund av exponering för luftföroreningar.  

Mattias undrar över besöksfrekvensen på hemsidan.  

När hemsidan är uppdaterad, skicka mejl till Felicia, som kan informera styrelse 
och medlemmar om det.   

Beslut:  

− IVL:s rapport läggs bland rapporterna på hemsidan. 

− Louise undersöker besöksfrekvensen på hemsidan till nästa möte. 

− Information ska gå ut när hemsidan är uppdaterad med ny intressant 
information för medlemmarna.  

7. Medlemmar och medlemsrekrytering 

Kalmar hade tagit ut register över alla industrier i länet samt skickat info om 
luftvårdsförbundet. Resulterat i en ny medlem.  

Felicia föreslog att skicka ett julbrev till medlemmarna.  
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Beslut:  

− Felicia ber om att få kopiera och anpassa Kalmar läns lvf:s utskick. 

− Felicia tar fram ett julbrev som skickas ut tillsammans med utskicket. 

8. Aktuell information 

Vedeldning 

Felicia har deltagit i workshop om vedeldning. Bens(a)pyren står för en tredjedel 
av utsläppen av PM2,5. Räddningstjänsten informerade om att brandrisken ökar 
eftersom kaminerna inte är gjorda för att vara primär värmekälla. Felicia 
kontaktade sotarna för att fråga om var det är mycket vedeldning, men svårt att få 
kontakt. Mattias ingår också i räddningstjänsten, kan ev förmedla kontakt?  

Mattias tips: Elda för trivsel och uppvärmning - Värends Räddningstjänst (vrtj.se) 

Nytt avtal IVL 

Offert har kommit för 2023–2028 med mätning som till 2022, samt NO2 i Växjö. 
NO2 samt mätning av bens(a)pyren kan vara i grimmätaren.  

Louise och Cecilia kom med synpunkter på förslaget. Utökade mätningar 
(månadsmätning) skulle kosta 22 500 kr per år. 

Beslut:  

− Felicia, bokar ett teamsmöte med IVL, Cecilia och Louise för att 
diskutera om båda behöver mätas.  

− Styrelsen beslutar att det är ok med utökade mätningar. 

Samarbete med LNU 

Cecilia hade ett möte med en forskare som hade pengar för en analys i Älmhult 
för att undersöka ursprunget för PM2,5. Kostar inte något för förbundet. En del 
av hans forskning. Även andra platser för jämförelse. Diskussion om Växjö, 
Älmhult respektive Alvesta.   

Bra att underhålla kontakten med universitetet. Synergier kanske även med våra 
samarbetsförbund.  

Minnesanteckningar samverkansmöte 

Förskjutning i kvartalsaktiviteterna, Jönköping tar 4/2022 (hållbara flygresor), 
Kalmar 1/2023 (ämne ej bestämt), Kronoberg tar kvartal 2/2023. Nytt 
samverkansmöte i december.  

https://www.vrtj.se/sidor/hem-och-fritid/elda-och-grilla/elda-for-trivsel-och-uppvarmning.html
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