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Information om vad som hänt och vad vi planerar i vår.

GRÖNA FRÅGOR

Föreningen har engagerat sig i frågor gällande gröna värden. Det kan noteras att Österåkers kommun har den 
2011-01-31 antagit ett policy/strategidokument som heter ”Strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers 
kommun”. Kommunens gröna värden -natur, kultur och rekreation har inventerats i fem delrapporter:
• Biologisk mångfald och geologiska värden
• Rekreation
• Kulturmiljöer
• Kustnära naturvärden
• Sjöar och vattendrag

Detta är en del av kommunens miljömålsarbete 
och ska användas för kommunens fysiska 
planering och för olika tillståndsbeslut.

Vi i styrelsen har granskat dokumentet och anser 
att det är bra dokument och som i vårt fortsatta 
framtida arbete kan användas i olika hänseenden.

NATURVÄRDESINVENTERINGAR PÅ LJUSTERÖ - FÅGELINVENTERING

Österåkers kommun har tagit fram en karta som belyser biologisk mångfald i kommunen. Enligt denna 
karta har Ljusterö många intressanta naturområden. Det finns t ex barrskog och lövskog med höga 
naturvärden. Vi har också ängs- och hagmarker samt sumpskog med höga naturvärden. Dessa olika 
biotoper är värdar för ett rikt och mångskiftande fågelliv. På föreningens agenda våren/sommaren 2012 
står en ny satsning, en fågelinventering. Fågelintresserade medlemmar ombeds hjälpa till och tipsa oss, 
om ni har observerat i huvudsak följande hotade arter: Berguv, Havsörn, Mindre Hackspett, Fiskgjuse 
och Tornseglare.

Tipsen kan också röra andra observerade naturvärden såsom värdefulla och orörda skogstyper/naturty-
per eller förekomster av sällsynt flora och fauna.

Tips kan lämnas till Nils Häger: email: nilshgr@gmail.com alternativt mobil: 076 84 36 551

länk till karta; http://www.osteraker.se/externwebb/boendeochmiljo/naturochmiljo/miljomaloch-
hallbarutveckling/gronplan/biologiskmangfaldochgeologiskavarden.5352.html

REMISSVAR VÄSTANSJÖ

Föreningen har lämnat remissvar på kommunens planer avseende Västansjö som 
planeras att byggas invid Ljusterö torg. Våra inlagor finns att läsa på vår hemsida.

Huvudsakligen driver vi frågorna att miljön skall skyddas vid nybyggnad och att 
bättre kommunikationer och säkrare vägar samt infrastruktur avseende vatten och 
avlopp måste tas med i bilden vid utbyggnad.
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LJUSTERÖ VINDKRAFTVERK SAKNAR BYGGLOV

Det andra vindkraftverket som Kraftö och Ljusterövind önskar bygga har idag bara ett hinder, nämligen avsaknaden 
av ett lagakraftvunnet bygglov. Föreningen processar för att stoppa bygget sedan 14 månader tillbaka i 
Förvaltningsrätten i Stockholm. Målet är nu färdigt för ett avgörande och vi befinner oss i väntans tider. Vi hyser en 
försiktig optimism i målet. Vi vill inte ha fler vindkraftverk på Ljusterö. Färdigbyggt skulle det mäta 175 meter över 
havet (jämför med det nu stående verket 106 meter).

TURISM SAMT CYKELBANOR OCH GÅNGVÄGAR

Föreningen medverkar tillsammans med bl a företagarföreningen och 
Ljusterö hembygdsförening för att i samverkan med Österåkers kommun 
ta fram varför Ljusterö är ett attraktivt turistmål och vad som behövs för att 
kunna betraktas som detta. Från vår sida är cykelbanor och gångvägar 
mellan färjan/Linanäs, Mjölnarström/Stensvik/Tranvik, Mellansjö/Gärdsvik/
Åsättra, Nohlvik/Västra Lagnö/Östra Lagnö ett måste för att kunna blir ett 
attraktivt turistmål. Samtidigt ger en satsning på cykelvägar/gångvägar nya 
kommunikationsmöjligheter för alla hela året, vilket i sig innebär en bra 
utveckling för hela ön.

INSÄNDARE

För att sprida vårt budskap har föreningen skickat in ett flertal insändare som har tagits in i lokalpressen. Våra 
frågor synes vara av allmänintresse.

POLITIKERMÖTEN

Ett stort antal politikermöten har genomförts under det senaste halvåret. I stort sett samtliga partier har bearbetats 
och informerats om vår ståndpunkt i miljöfrågor.

Vi kan tipsa om två bra hemsidor:
Ljusterö har en intressant historia. I Sillinge har man hittat ett av få guldfynd från vikingatid. Finns att beskåda i 
Guldrummet på Historiska Museet. Mer information om fornfynd på Ljusterö finns på www.fornsok.se

Att Ljusterö har en fin och bevarandevärd fauna det vet vi. Nu vet vi också att det finns en trädinventering som 
visar at det finns flera anmärkningsvärt stora och gamla ekar på Ljusterö. Se själv var på www.tradportalen.se

ÅRSSTÄMMAN 2011
Föreningens årsmöte genomfördes i juni 
2011. Protokoll finns att tillgå för de som 
vill hos föreningens sekreterare Birgitta 
Rapp, Mellansjö, 070-690 24 25 eller kan 
också läsas på vår hemsida.

MEDLEMSAVGIFT 2012
Antalet medlemmar är idag 840 och vi hoppas att kunna öka 
antalet medlemmar för 2012. Många viktiga frågor om Ljusterös 
framtid kvarstår, ju fler vi är desto lättare får vi gehör.

Om du glömt betala medlemsavgiften för 2012 betala nu!
Medlemsavgiften för 2012 är låg, 100 kr per familj. Märk 
betalningen med medlemsnummer och medlemsavgift 2012.
Tycker du att vår förening gör ett bra arbete, tar vi gärna emot 
frivilliga bidrag. Skicka in ditt bidrag till vårt PG 518080-7, märk 
insättningen med ”bidrag”. Tack på förhand.

Använd inbetalningskort eller betala via internet!
Om du använder något annat sätt att betala så var snäll och ange 
ditt medlemsnummer eller namn, detta för att vi ska veta vilka 
som har betalt. Annars bokförs beloppet som gåva till föreningen.


