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Mål 2 i Länsstyrelsen och Förvaltingsrätten 
Det andra målet gäller bygglovet och vi överklagade det på inte mindre än sju olika grunder. Länsstyrelsen 
underkände i sitt beslut den 17 maj alla våra grunder. Vi konstaterar att Länsstyrelsens beslut är kortfattat, 
juridiskt felaktigt, i vissa delar kan man t o m tala om domvilla. Beslutet är uppenbart partiskt. Vi har överklagat 
detta beslut till Förvaltningsrätten och målet når därmed för första gången en riktig domstol och därigenom mer 
rättssäkerhet. I samband med överklagandet till Förvaltningsrätten har vi låtit SP Akustik (en statlig myndighet) 
göra en ny bullerberäkning som visar att Kraftö’s bullerberäkning inte har utförts korrekt. 

 
Vad gör vi härnäst? 

Vi fortsätter vårt arbete med att stoppa vindkraftverk nr 2. 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 fritidsområden eller 
känslig skärgårdsnatur. Faktumet att verk 2 ligger på 603 meters avstånd, vilket är 397 meter kortare än det av 
kommunen bestämda säkerhetsavståndet. Dessutom kommer denna närmsta fastigheten att drabbas av ett buller 
som är högre än det av myndigheterna bestämda gränsvärdet. 

Enkäten 

Vi skickar separat per e-post en enkät till våra medlemmar. Vi vill veta hur du vill att föreningen skall agera i 
olika frågor samt vad vi skall koncentrera oss på. Enkäten kommer även att finnas på vår hemsida. Det går bra 
att svara på enkäten via e-post till, bevaraljustero@gmail.com 
 

Medlemsavgift 2010 

Antalet medlemmar är idag 840 och vi hoppas att kunna öka antalet medlemmar för 2010. Många viktiga frågor 
om Ljusterös framtid kvarstår.  

I samband med vårt överklagande till Förvaltningsrätten har vi bekostat en dyrbar bullerberäkning så därför är 
det mycket angeläget att era medlemsavgifter betalas in. 
 
Om du glömt betala medlemsavgiften för 2010 betala nu! 

Medlemsavgiften för 2010 är låg, 100 kr per familj. Märk betalningen med medlemsnummer och medlemsavgift 
2010.  

 

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. 

 
Använd bifogat inbetalningskort eller betala via internet! 
Om du använder något annat sätt att betala så snäll att ange ditt medlemsnummer. Om du inte gör det kan vi inte 
pricka av att du betalt och i så fall bokför vi beloppet som en gåva till föreningen. 
 
 
Med bästa hälsningar 
Styrelsen för Föreningen Ljusterö Natur och Miljö 
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KONTAKTLISTA STYRELSEN 

Jan Bergstedt, Bolby, Ordf.        076-2385848  jan.bergstedt@ekf.se  

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

Ingrid Hanberg, Åsättra  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, Åsättra  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 

  

ADRESS TILL FÖRENINGEN: 

FÖRENINGEN FÖR LJUSTERÖ NATUR OCH MILJÖ, POSTBOX 17, 184 03 LJUSTERÖ 

PLUSGIRONUMMER TILL FÖRENINGEN ÄR   518080-7 

VÄNLIGEN ANGE E-MAIL ADRESS I ER MEDLEMSANSÖKAN.    

 

  

Medlemsnr  1 

Mats Gröndahl 
Medlemsavgift 2010  100: ‐ 
Medlemsavgift 2011  100: ‐ 
Gåva, belopp  .....................  
 

518080‐7 

Föreningen Ljusterö Natur och Miljö 

 
Mats Gröndahl 
Skogsvägen 5b 
181 41 Lidingö 
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Hjälp oss att hålla vårt register uppdaterat så att vi kan hålla Er informerade om föreningens verksamhet. 
Följande uppgifter har vi antecknade i vårt medlemsregister. Har vi fel så rätta gärna till det genom att skicka oss 
ett e-postmeddelande under adress bevaraljustero@gmail.com  
 
Observera ! Nedanstående uppgifter likväl som information om medlemskap sprids ej till någon. Det är endast 
den som har hand om vår medlemsmatriken som har dessa. Saknar vi din e-postadress? 
 
 
Medlemsnummer  1 

Namn    Mats Gröndahl 

Fastighet    Siarö 2:6 

Adress    Skogsvägen 5b 

Postadress    181 41 Lidingö 

e‐postadress    mats@grondahl.nu 

Telefon 1    08‐542 44 600 

Telefon 2    08‐7657888 

Mobiltelefon    070‐55 444 33 

 

 

 

 

 

 

 

Ver.3 

Mats Gröndahl
Skogsvägen 5b 
181 41 Lidingö 


