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MEDLEMSBLAD nr 2

Till medlemmarna i föreningen för Ljusterö natur och miljö

Föreningen har under hösten genomfört olika aktiviteter för att påverka politiker, tjänstemän och
boende på Ljusterö med omnejd. Huvudbudskapet kan sammanfattas i följande punkter:
•

Vi är positivt inställda till vindkraft men anser att Ljusterö skall fredas från vidare
utbyggnad av vindkraft, eftersom det är svårt att hålla rimliga skyddsavstånd på minst
1500m till boende på en tättbefolkad skärgårdsö som Ljusterö.

•

Det planerade skyddsavståndet på min 500 m från de 23 planerade vindkraftsverken till
omkringliggande bostäder skulle innebära otillåtet höga bullernivåer, skuggor och
olycksrisker med isbildning, haverier etc. Vi förordar att kommunen tillämpar samma
skyddsavstånd som flera andra kommuner, dvs minst 10 gånger ggr verkets höjd. Det
innebär mer än 1500 m till bostäder och arbetsplatser,

•

Stockholms skärgård är ett världsarv och Ljusterö är riksintresseområde för natur- och
friluftsliv och detta bör respekteras och värnas för att behålla öns karaktär.

Ett tips! - Klicka på följande länk www.faringtoftanorra.se, och klicka sedan vidare på Grafik i
högerspalten. Då får du en skrämmande bild av hur de blinkande 150-180 meter höga tornen kommer
att uppfattas i mörker.
På Föreningens hemsida www.bevaraljustero.nu finns många läsvärda artiklar och debattinlägg om
vindkraft.
Vad händer?
Österåkers kommun arbetar för närvarande med en vindkraftsplan för kommunen. Kommunen har
anlitat konsultföretaget Sweco för detta arbete. På grund av Kraftös ansökningar om bygglov för
ytterligare 23 vindkraftverk har den del av planen som avser Ljusterö skyndats på. Planen förväntas
vara färdig från Sweco nu i december, och ska nu behandlas politiskt till i januari och därefter bli
föremål för formellt samråd under februari-mars. Vindkraftplanen kommer att ingå i ett översiktligt
planprogram för Ljusterö, som ska bli färdigt under våren.
Kraftös ansökningar om bygglov och Kraftös inlämnande av miljökonsekvensbeskrivning till
länsstyrelsen inväntar för närvarande kommunens vindkraftsplan, eftersom det inte är troligt att Kraftö
skulle kunna få bygglov för vindkraftverk lokaliserade i strid med vindkraftsplanen. Föreningen har
försökt påverka arbetet på följande sätt:
•
•

Alla berörda politiker och tjänstemän i kommunen har fått brev från föreningen, där vi förklarar
varför Ljusterö är en olämplig plats för utbyggnad av vindkraft.
Föreningen bjöds tillsammans med andra föreningar på Ljusterö in till ett informellt
samrådsmöte angående planprogrammet med Stadsarkitektkontoret och Sweco, och lämnade
därefter in skriftliga synpunkter för planprogrammet.
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Föreningen hade i mitten av november ett möte med kommunstyrelsens ordförande Ingela
Gardner Sundström, och fick då under två timmar möjlighet att framföra våra argument mot
vindkraft på Ljusterö.
Föreningen hade 16 december ett möte med Stadsbyggnadschefen Lars Barrefelt och Sweco
för att för dem framföra våra argument.

Föreningen har haft andra informella kontakter med relevanta politiker. Föreningen har ännu inte fått
del av vad Sweco kommer fram till, men signalerna som kommer fram vid mötena tyder på att planen
kommer att peka ut vissa platser som lämpliga för vindkraftslokalisering, men att det leder till att
betydligt färre än 23 verk kan byggas. Det är troligt att planen bl.a. har gjort avvägningar kring vilka
områden på Ljusterö som har betydelse för friluftslivet, och det är troligt att planen utgått från något
minsta lämpligt avstånd till bostadshus. Detta avstånd ("skyddsavstånd") är ett viktigt begrepp för
föreningens argumentation.
Om vindkraftsplanen pekar ut tillräckligt många platser för byggande av vindkraftsverk kommer Kraftö
troligtvis gå vidare med sina bygglovsansökningar och inlämnande av sin miljökonsekvensbeskrivning.
Kommunen och Länsstyrelsen kommer att fatta beslut kring dessa. Berörda fastighetsägare har då
möjlighet att opponera sig och att överklaga beslut. Föreningen kommer att processa för
medlemmarna räkning och dessa processer kan ta flera år.
Mailutskick:
•
•

Ett första mail skickades i oktober till alla som skrev sina namn på Protestlistor under
sommaren. Budskapet var att man skulle anmäla sig som medlem i Föreningen.
Ett andra mail skickades i början av november med frågan till de som står kvar på
Protestlistorna om man accepterar att bli överförd till Medlemslistan.

Artiklar:
•

Ett antal artiklar och intervjuer i olika tidningar om Vindkraft på Ljusterö, t ex i DN, SvD,
Kanalen och Mitt i Roslagen. Du kan läsa artiklarna på vår hemsida under fliken
Fakta/artiklar.

Övriga aktiviteter:
•
•
•
•

•
•

Ett informationsmaterial delades ut till alla hushåll på Ljusterö i slutet av oktober.
En affisch med frihetsgudinnan delades ut till bilar som väntade på färjan under Allhelgonahelgen.
En affisch med frihetsgudinnan placeras på färjan under sex månader.
Skrivelser och telefonkontakter med kommunen om markarbetena vid vindkraftverk 2. Det
finns ett dubbelbottnat bygglov för vindkraftverk 2, intill det befintliga vindkraftverket. Bygglovet
rör ett Vestas-torn som bytts mot ett Enercon-torn med annan höjd och prestanda och för
korta skyddsavstånd. Föreningen arbetar för att bygget avstannar i väntan på ansökan med
tillhörande miljöprövning för det vindkraftverk som ska uppföras.
Föreningen har gått med i FSL, en riksorganisation som har till huvuduppgift att värna om
Sveriges vackra natur och kulturlandskap. FSL har idag ca 20.000 medlemmar.
Föreningen har låtit göra en egen bullerutredning som du kan läsa på hemsidan ”Bullernivå
och sannolik skuggningstid för 24 vindkraftverk på Ljusterö ”Jfr en åskådliggörande bild ur
rapporten på sista sidan i detta mail.

Genom att vara många blir vi starka
Politiker lyssnar om vi är många! Antalet medlemmar är snart 600 och vi växer, men vi vill bli fler.
Uppmana därför dina grannar och vänner att gå med i Föreningen. Tipsa om att man kan anmäla sig
på hemsidan www.bevaraljustero.nu!
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En viktigt inslag i styrelsens arbete är dialogen med medlemmarna. Därför hoppas vi att du kontaktar
någon av oss i styrelsen om du har synpunkter eller frågor. Du hittar en lista på styrelsens medlemmar
på vår hemsida www.bevaraljustero.nu. Hjärtligt välkommen med synpunkter!
Till sist önskar vi alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Styrelsen

Bilden visar hur en bullermatta skulle täcka Ljusterö om Kraftös planer blir verklighet.
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