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MEDLEMSBLAD

Till
Medlemmarna i föreningen för Ljusterö natur och miljö

Mycket händer när det gäller planerna på ytterligare vindkraftverk på Ljusterö!
Vi vill i det här Medlemsbladet sammanfatta de mest betydelsefulla händelserna och informera om hur Föreningen arbetar för att stoppa vidare utbyggnad av vindkraft på Ljusterö. Gå gärna in på www.bevaraljustero.nu så finner du mer information om vad som
händer!

Senaste nytt
Utkast till Vindkraftstudie för Österåkers kommun klar
·

Föreningen har från Österåkers kommun fått ut ett utkast på kommunens utredning om var vindkraft kan byggas i kommunen.

·

Studien utgår från ett ”skyddsavstånd” mellan bostadshus och vindkraftverk på
700 m och studerar utifrån det ett antal områden i kommunen, däribland Södra
Mörtsunda, Åsättra, Grundvik och Gärdsvik på Ljusterö.

·

Två primära områden pekas ut för vindkraftsutbyggnad, båda i det inre av kommunens fastlandsdel. På Ljusterö betecknas Södra Mörtsunda och Åsättra som sekundära områden för utbyggnad, där vissa konflikter finns, men utbyggnad ändå
anses möjligt. Grundvik och Gärdsvik betecknas som undantagna områden, p.g.a.
rekreationsvärden och naturvärden

·

I studien anges de redan givna byggloven för vindkraftverk 1 och 2 vara en grund
till att Södra Mörtsunda är lämpligt för vindkraftutbyggnad

·

Föreningen anser att studiens huvudproblem är skyddsavståndet på 700 m. På
Gotland har kommunen (som är mycket vindkraftsvänlig) fastslagit ett skyddsavstånd på 1000 för att undvika konflikter med kringboende. Vindförhållandena är
bättre på Gotland än på Ljusterö, och de kraftverk som kan komma på fråga på
Ljusterö är större och sprider sitt buller och sina skuggor längre än de hittills
byggda verken på Gotland. Vid ett skyddsavstånd på 1000 m finns ej utrymme för
några vindkraftverk på Ljusterö (vilket också framgår av studien)
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Överklagande bygge vindkraftverk 2
·

Föreningen har inlämnat ett överklagande till kommunen mot byggnation av vindkraftverk 2 (miljö och hälsa). Detta överklagande kommer att prövas av länsstyrelsen.

·

Grunden till överklagan är att bygglovet för vindkraftverk 2, är beviljat dels på
felaktiga grunder, dels med vilseledande uppgifter från Kraftö. Bland annat är de
angivna bullervärdena oriktiga, dvs för låga.
Varför har vi överklagat?

·

Föreningen bedömer att det första vindkraftverket skapade förutsättningar för
godkännande av ansökan om verk 2. Med 2 befintliga verk finns sedan förutsättning för ytterligare 5-7 vindkraftverk. Nästa steg blir i samma anda att utbyggnaden av en redan förstörd naturresurs lika gärna kan tåla ytterligare ett stort antal
vindkraftverk.

Möten med politiker
Föreningen har under det senaste kvartalet besökt samtliga politiska partier och framfört vår sak.
Kunskapen om konsekvenserna av en vindkraftsutbyggnad har varit förvånansvärt låg. De flesta
partierna tycks ha en stor förståelse för vår sak även om de ser positivt på vindkraften som energikälla.
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Mediakontakter
Vi har haft många mediakontakter vilket resulterat i att föreningen varit med i SVT Rapport samt
en SR Ekosändning. Ett flertal insändare och artiklar har vi lyckats få in i lokalpressen.

Bullerutredningar
Myndigheterna har fastställt att buller inte får överstiga 40 dB(A) nattetid för åretrunt
fastigheter och 35 dB(A) för fritidsfastigheter. Föreningen har köpt in ett dataprogram och
låtit göra bullerutredning själva. Härigenom vet vi hur buller kommer att spridas över
Ljusterö med omgivande öar. Resultatet av utredningen visar att mycket stora delar av
ön blir bullerstörda med liggande planer. Men även med en minimal utbyggnad kommer
stora områden att få svåra störningar i form av lågfrekvent buller och solskuggor.
Om du vill ha en kopia på dessa uträkningar kan du höra av dig till föreningen. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du vår hemsida.

Övrigt

Vestas är leverantör av det första vindkraftverket på Ljusterö. I Vestas manual för handhavande av vindkraftverk står det:
“2. Stay and Traffic by the Turbine
Do not stay within a radius of 400 m from the turbine unless it is not necessary. Make
sure that children do not stay or play nearby the turbine. If necessary, fence the fundation.”
Vestas som tillverkare är införstådd med faran runt ett vindkraftverk. Ett Kraftö-argument
är att vägarna till vindkraftverken ökar tillgängligheten till skogen för oss Ljusterbor. Det
befintliga verket och eventuella nya verk måste förses med staket för att garantera säkerheten. Dessutom är vägen mellan södra och norra Ljusterö en riskzon för förbipasserande
om man skall beakta Vestas instruktioner.
Vad gör vi härnäst?
Under de kommande månaderna kommer Styrelsens uppgifter bl a bestå i att:

·

bevaka överklagandet av vindkraftverk nr 2

·

bevaka kommunens planförslag för Ljusterö

·

skicka brev till politiker och tjänstemän med kommentarer till Swecorapporten

·

dela ut informationsblad vid kommunfullmäktigesammanträdet 16 mars 2009

·

fortsätta träffa politiker från olika partier för lobbing

·

begära hos kommunen att Föreningen blir remissinstans

·

värva fler medlemmar, bl a via informationsblad vid färjan

·

undersöka möjligheten att få föreningsbidrag. OBS! Även frivilliga bidrag mottages med
glädje.

·

bevaka vindkraftfrågan i alla medier - skriva insändare, medverka i radio/TV
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Föreningen växer
Politiker lyssnar om vi är många! Antalet medlemmar är idag 650 men vi vill bli fler än så
för att bli en motkraft som kan påverka.
Du kan göra en insats genom att informera och diskutera med andra boende på Ljusterö
och på kringliggande öar. Till din hjälp har föreningen tagit fram en Lathund ” 5 argument mot vindkraft på Ljusterö med omnejd”. Jfr bilaga.
Med bästa hälsningar
Styrelsen
Föreningen Ljusterö natur och miljö

Bilaga: Lathund ”5 argument mot vindkraft på Ljusterö med omnejd”

Vill du hjälpa till i Föreningens arbete?
* Föreningens hemsida www. behöver få ett lyft! Är du web-kunnig och kan tänka
dig att dela med dig av din kompetens?
* Under påskhelgen kommer vi att stå vid färjan och dela ut informationsblad. Vill
du hjälpa till?

Kontakta Berit Ekenberg 070-753 67 79
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