juni 2008
Dalarnas Luftvårdsförbund
har som uppgift att:
Bevaka luftmiljön i länet
Stödja miljöförbättrande
projekt
Informera om luftkvalitet och
andra aktuella miljöfrågor.
Medlemmar är kommuner,
större företag, myndigheter
och övriga som påverkar
luftkvalitén i länet

Medlemsmöte 3 juni

Luftövervakningsprogram

Vid medlemsmötet den 3 juni gjordes
fyllnadsval av en ledamot och två suppleanter till styrelsen. Åsa Sundberg som
utsågs till vice ordförande på årsmötet
kunde inte tillträda på grund av att hon
har lämnat Stora Enso för annat arbete.
Nyvald till styrelsen och till vice ordförande blir nu istället Nils Karlsson från
Outokumpu i Långshyttan. Nya suppleanter är Kia Visén, Region Dalarna
och Ann-Sofie Collin, LRF. Alla tre
hälsas varmt välkomna till Dalarnas
Luftvårdsförbund!

I Luftvårdsförbundets luftövervakningsprogram anges att tätortsmätningarna
– urban bakgrund - upprepas vart 3 – 4
år. Mätningarna avser kvävedioxid (NO2)
och flyktiga organiska ämnen (VOC).

Styrelsen kommer att utse ytterligare en
person till valberedningen utöver de tre
nuvarande.

Styrelsen 2008

AKTUELLT
Medlemsmöte 3 juni
Styrelsen 2008
Luftövervakningsprogram
Lärande för hållbar utveckling
En miljon till energieffektiva företag
Klimatindex för kommuner
Norden i centrum för nytt
klimatavtal

Efter de kompletteringar som gjorts ser
styrelsen ut så här:
Ledamöter		
Anki Enevoldsen ordf. Gagnefs kommun
Nils Karlsson vice ordf.Outokumpu
Maria Nilsson
SSAB Tunnplåt
Anders Jons
Stora Enso
Jens Jonsson
Länsstyrelsen
Johan Hallberg
Landstinget
Lars Nord
Vägverket Reg M
Marianne Qvist
Borlänge kommun
Anna-Karin Jansson Falu kommun
Suppleanter
Kia Visén
Stefan Mogard
Eva Djupenström
Jan Magdalinski
Alf Turesson
Bo Bjerre
Ann-Sofie Collin
Göran Tägtström
Lotta Bergstrand

Region Dalarna
Outokumpu
Stora Enso Fors
Stora Enso
Länsstyrelsen
Landstinget
LRF
Borlänge kommun
Säters kommun

Länsstyrelsen finansierar ett test av
SIMAIR i fyra av länets tätorter: Falun,
Borlänge, Leksand och Malung. Syftet
med testet är att studera verktygets användbarhet för länets kommuner, Länsstyrelsen och Luftvårdsförbund. I varje
tätort studeras fem gaturum. En validering av modellen kommer att göras med
Luftvårdsförbundets senaste tätortsluftmätningar. Rapport med utvärderingen
från SMHI kommer under hösten.
Vid styrelsemötet 3 juni beslutade styrelsen att nästa tätortsmätning i urban
bakgrund görs vintern 2009/10. Ett förslag på mätningarnas omfattning; tätorter,
parametrar (utöver NO2 och VOC) och
eventuell tillämpning av SIMAIR arbetas
fram under våren 2009 av Jens Jonsson
på Länsstyrelsen.

Lärande för hållbar
utveckling
Stiftelsen Teknikdalen har ansökt om
bidrag från Luftvårdsförbundet för
genomförande av luftmätningar vid
skolor i projektet ”Lärande för hållbar
utveckling” där 15 st skolor i länet deltar.
Projektet är intressant och tar upp tråden
från förbundets tidigare skolprojekt. Luftmätningarna kommer att omfatta samma
ämnen som mäts vid referensstationerna
där Länsstyrelsen gör mätningar varje år,
en jämförelse mellan mätdata är därför
möjlig att göra.

