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Samrådsmöte för detaljplan Nolvik 3:2 Danebo 

Som remissinstans inbjöds vår förening att delta med synpunkter beträffande planerad utbyggnad av 
den gamla Barnkolonin Danebo. 
Planen är att uppföra 2 st nya byggnader som tillsammans med det ursprungliga huset skall inrymma 
25 lägenheter i formen av en bostadsrättsförening. 
Stranden på andra sidan vägen har köpts in och skall upprustas för att bli en attraktiv badplats. 
Denna badplats skall vara en Allmän badplats och alltså kunna användas av alla som är intresserade. 
Skötsel och drift av badplatsen skall bekostas av bostadsrättsföreningen enligt beslut vid 
samrådsmötet. 
Vår förening tycker att det är positivt att skapa fler bostäder som förhoppningsvis även innebär en 
inflyttning av nya innevånare på vår vackra ö. 
 

Vad gör vi härnäst? 

Vi fortsätter vårt arbete med att stoppa vindkraftverk nr 2. Vi bedömer att det då förhoppningsvis 
inte blir fler verk på ön än det som finns i dag. Vi tror nämligen att om verk 2 byggs är risken stor 
att det blir fler uppförda på Ljusterö.  150 meters höga verk skall inte byggas i tätbefolkade 
områden eller i känslig skärgårdsnatur. 

Ny adress och nytt pg till föreningen 

• Föreningen har numera en postbox som adress.  

Föreningen för Ljusterö natur och miljö, Postbox 17, 184 03 Ljusterö 

• Nytt kontonummer till föreningen är PG 518080-7 

• Vänligen ange e-postardress i er medlemsansökan. 

Medlemsavgift 2010 

Antalet medlemmar är idag 813 och vi hoppas att kunna öka antalet medlemmar för 2010. Många 
viktiga frågor om Ljusterös framtid finns at bevaka. 

Medlemsavgiften för 2010 är låg, 100 kr per familj. Betala gärna redan nu. Märk betalningen med 
namn och medlemsavgift 2010. Skriv gärna namnen på alla familjemedlemmar som stöder vår sak.  
Politiker lyssnar om vi är många! 

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. 

 
Med bästa hälsningar 
 
Styrelsen för Föreningen Ljusterö natur och miljö 
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KONTAKTLISTA STYRELSEN 

Jan Bergstedt, Bolby, Ordf.       076-2384848 jan.bergstedt@ekf.se 

Christina Bergman, Linanäs      0702-579975 christinabergman@comhem.se 

Ingrid Hanberg, Åsätra         070-8282598 ingrid_hanberg@yahoo.se  

Anders Henriksson, Tranvik      070-5924444 anders.h.henriksson@telia.com 

Mats Gröndahl, Siarö         070-5544433 mats@grondahl.nu 

Lars Olsson, Gärdsvik,          070-7156915 lars.olsson@pannpartner.se 

Birgitta Rapp, Mellansjö         070-6902425 birgitta@rapp.se 

Åke Söderström, Åsätra         070-7551861 akso@telia.com 

Robert Westin, Marum         070-3660000 robert.westin@robwesti.se 

Suppleanter 

Gunilla Bergerham, Siarö        070-6423730 bergerham@thunupa.se 

Lars Björling, Siarö        08-54244303, larsbjorling@comhem.se 

 

 

 


