Förslag på långsiktigt mätprogram

Luftvårdsförbundets mätgrupp har tagit fram ett förslag på ett mätprogram för
samverkansområdet Dalarnas län för åren 2015-2019.
År
2015
2016
2017
2018
2019

Kommuner
Borlänge
Falun
Mora
Malung Sälen Älvdalen
Länet

Ämne, beskrivning
Partiklar
Partiklar/kvävedioxid
Partiklar
VOC/vedeldning/analys
Modellering/analys

Information till kommunerna om mätprogrammet föreslås ske vid två tillfällen under
hösten: vid miljöhandläggarträff i november och vid ett möte där alla dalakommun
och intresserade inbjuds.

Arbetsgrupp för att revidera förbundets stadgar

En arbetsgrupp har bildas för att revidera förbundets stadgar. I gruppen ingår: Tomas
Hirsch, Gunilla Berglund, Mikael Lundberg och Cristina Ericson Turstam.
Ett förslag presenteras på styrelsemötet i september.

Fakturering av medlemsavgifter och utredningsavgifter

Fakturering av avgifter till Luftvårdsförbundet pågår. Enligt årsmötesbeslutet så är
avgifterna lika som föregående år.

Regionalt Energi- och klimatseminarium 2015

Årets tema var Konsumtion ur ett energiperspektiv och cirka 120 personer
hade anmält sig till seminariet som gick av stapeln i Borlänge den 5 maj.
Arrangemanget, som är ett årligt förekommande vårtecken, invigdes av
Landshövding Maria Norrfalk. Landshövdingen höll också ett kortare inledningstal
om utmaningen kring konsumtionsfrågan.
Maria Saxe Länsstyrelsen Dalarna, berättade sedan om vad som är aktuellt
i länet inom energi- och miljömålsarbetet och kopplingarna till konsumtion.

Efter följde Fredrik Warbergs presentation, Välbefinnande & hållbar konsumtion.
Fredrik visade bland annat från forskningsstudier att lyckan inte ökar med ökad
konsumtion.
Under förmiddagen höll också Åsa Portnoff Sundström, Hållbarhetschef på Clas
Ohlson sin presentation där hon bland annat berättade att Clas Ohlson ser en ökad
efterfråga av varor som går att laga och att företaget planerar för ökat utbud av
reservdelar.
Innan lunch höll Anita Aspegren från Energimyndigheten sin presentation,
Styrmedel för att stimulera till energieffektiv konsumtion.
Efter lunchen och miniseminarierna höll Sanna Due-Sjöström från Naturvårdsverket
ett inspirerande föredrag om Cirkulär ekonomi och andra initiativ för hållbar
konsumtion.
Presentationerna avslutades med Per Grankvists pass om Konsten att förena
hållbarhet och lönsamhet. "Det är rätt enkelt, det är bara att utgå från vad som är
sunt" resonerade bland annat Per.
Seminariet avslutades med en frågestund där åhörarna fick möjlighet att ge kortare
frågor till föreläsarna.
Dagen hölls ihop på ett professionellt sätt av moderatorn Johan Kuylenstierna, som
till vardags är VD för Stockholm Environment Institute.
Några kommentarer från deltagare under seminariet.
"Bästa e-kl seminariet hittills. Brännhett ämne som är lite utmanande. Äntligen vågar
man säga konsumera mindre vilket måste leda till ett annat ekonomisystem."
"Blandat och trevligt. Roligt med ett lite kontroversiellt ämnesval! Första gången som
seminariedagen verkligen lockat mig till deltagande."
Källa: www-energiintelligent.se
Luftvårdsförbundet är medarrangör till seminariet även i år.

Årsmöte i Svenska Luftvårdsföreningen och seminarium
Den 19 maj på Naturvårdsverket i Stockholm med några deltagare från DLF. Temat för
seminariet var: Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet

Kommande möten

Styrelsemöte den 11 september kl 10.
---
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