
 

Nu mäts luften i Borlänge 
Sedan årsskiftet mäts partikelhalten i Borlängeluften. Mätstationen är placerad på 
Stationsgatan. Syftet är att undersöka förekomsten av partiklar PM 10 och PM 2,5 
som är skadliga för människors hälsa. Anledningen till placeringen på Stationsgatan är 
att det är en av gatorna i centrum där luften bedöms vara sämst på grund av 
trafikmängder och gaturummets utformning. 
  
Jan Kristoffersson från Miljökontoret är den som sköter det praktiska kring 
mätstationen i övrigt sköter Stockholm luft och buller mätningarna. 
  
I samband med styrelsemötet i februari fick Luftvårdsförbundets styrelse möjlighet att 
studera mätstationen närmare.  
Jan Kristoffersson visar mätstationen Styrelsen tar en titt 
Mätningarna kan följas på luftvårdsförbundets hemsida www.dalaluft.se 

Årsmöte  
Luftvårdsförbundets årsmöte hölls den 18 mars på Länsstyrelsen.  
Tomas Hirsch fortsätter som ordförande och Gunilla Berglund som vice ordförande. Tre 
nya ledamöter valdes in de är: Daniel Larsson Länsstyrelsen, Jan Kristoffersson 
Borlänge kommun och Birgitta Sjödén som varit med tidigare men representerar nu 
Stora Enso Fors.  

En skrivelse hade kommit till årsmötet från Borlänge Energi där man föreslår en 
översyn av stadgarna. I första hand avseende antalet ledamöter och suppleanter i 
styrelsen. Ett nytt arbetssätt med arbetsgrupper, exempelvis mätgruppen, gör att 
antal styrelseledamöter kan minskas.  

Stämman bestämde att göra en översyn av stadgarna under arbetsåret.   
Årsmötesprotokollet och stadgar med mera finns på www.dalaluft.se. 

Regionalt Energi- och klimatseminarium 2015 
Årets tema: Handla för framtiden - hållbar konsumtion ur ett energiperspektiv  
Tisdagen den 5 maj, kl. 9.00 - 16.00, Galaxen, Borlänge 
Anmälan och program finns på: www.energiintelligent.se 
Luftvårdsförbundet är medarrangör till seminariet även i år. 
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Årsmöte i Svenska Luftvårdsföreningen och seminarium  
Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet   
Plats: Naturvårdsverket, lokal Sarek  
Tid: Tisdagen den 19 maj. Årsmötet startar 9:30  

Luftkalendarium för våren 
18 mars Årsmöte Dalarnas Luftvårdsförbund 
5 maj Regionalt energi- och klimatseminarium i Borlänge 
6 maj Dalarnas Luftvårdsförbund styrelsemöte i Borlänge 
19 maj Svenska Luftvårdsföreningens årsmöte och seminarium 
---  
E-post: info@dalaluft.se  
Webbplats: dalaluft.se 
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