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Årsmötesprotokoll den 17 juli, 2010, 
Bygdegården, Ljusterö  
 
 
§1. Stämman öppnades och alla hälsades välkomna denna soliga högsommardag. Det fantastiska 
sommarvädret fick dock många av föreningens 840 medlemmar att prioritera sommargrönskan.   
 

§2 15 röstberättigade medlemmar godkändes.  
 
§3 Till ordförande för mötet valdes Jan Bergstedt och till mötessekreterare valdes Birgitta Rapp.  
 

§4 Gunilla Bergerham valdes till rösträknare och tillika att justera årsmötesprotokollet.  

 
§5 Stämman var behörigen utlyst och sammankallad. 
 
§6 Jan Bergstedt redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1 -31/12 2009. Året 
hade varit mycket händelserikt. Föreningen hade varit utomordentligt aktiv.  
 
I februari 2009 överklagade föreningen, som ombud för våra sakägare, Miljö- och Hälsoskydds- 
nämndens beslut till Länsstyrelsen. Den anförda grunden för anklagandet var bristande samråd 
med de särskilt berörda personerna. 
 

Länsstyrelsen fastställde, genom beslut den 5 mars 2009, att våra sakägare saknade rätt att tala, 
eftersom de anses bo så långt från det planerade vindkraftverket. 
 

Föreningen överklagade Länsstyrelsens beslut den 27 mars 2009 hos Miljödomstolen i Nacka. 
 

Den 21 april 2009 dömde Miljödomstolen att våra sakägare hade talerätt, eftersom de fick anses 
berörda av vindkraftverket. Detta var en viktig seger och domen vann laga kraft. 
 
Styrelseledamöter har träffat och samtalat med många kommunpolitiker och försökt att övertyga 
dem om olämpligheten av en vindkraftsutbyggnad på Ljusterö. 
 

Vid påsk delade föreningen ut ca 1.500 st flygblad vid färjan, vilket resulterade i 40 nya 
medlemmar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade, den 25 maj 2009, om ett skyddsavstånd på Ljusterö på minst  
1.000 m mellan vindkraftverk och bostad. Vi tror att föreningens gedigna informationskampanj 
riktad till politikerna påverkade detta beslut.  
 

Den 10 maj 2009 upphävde Länsstyrelsen det lagakraftvunna bygglovet för vindkraftverk nr 2 på 
grund av bristande kommunikation. Inför Byggnadsnämndens nya beslut om bygglov för nämnda 
vindkraftverk lämnade föreningen in en lång skrivelse med argument mot bygglov. 
 
Den 28 juni 2009 hölls årsmötet och Föreningen fick delvis en ny styrelse. 
 

Den 20 oktober 2009 beslöt Byggnadsnämnden att medge bygglov för vindkraftverk nr 2 i strid 
med 1.000 meters-regeln, eftersom närmaste bostad skulle komma att ligga endast 603 m från 
nämnda vindkraftverk.  
Föreningen överklagade Byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen och anförde därvid 7 olika 
grunder varför beslutet är olagligt och/eller felaktigt. 
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En intensiv skriftväxling utbröt, eftersom Kraftö nu för första gången yttrade sig till 
Miljödomstolen och Länsstyrelsen. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, med den jävige Conny 
Söderström, lämnade in en inlaga till Miljödomstolen. Till sist kom även LjusteröVind in med ett 
yttrande trots att de, rättsligen, inte har med saken att göra. 
 

Kommunen lade fram förslag till planprogram för Ljusterö och Mellansjö. Föreningen erbjöds att 
inkomma med synpunkter på detta viktiga förslag. Föreningen skrev bl a att ön inte skall ha fler 
vindkraftverk, att utbyggnad av ön bör ske utifrån det kulturlandskap vi har. Vidare bör det 
utredas hur många fler bilar Ljusterö tål. Man måste skydda människorna, naturen och 
friluftslivet. Satsa gärna på cykelbanor och utökad färjekapacitet. 
 

Kommunen fastställde en vindkraftsplan där ”endast” södra Mörtsunda utpekades som möjligt 
utbyggnadsområde. 
 

Ny flygbladsutdelning vid färjan skedde Allhelgonahelgen i november 2009. 
 

Föreningen har skrivit och skickat ut 3 medlemsblad till våra medlemmar. 
 

Föreningen har skrivit artiklar och svarat på insändare i tidningen Skärgården och Mitt i Roslagen. 
 

Föreningen bevakar och läser protokoll från kommunens nämnder. 
 

Föreningen deltog i samrådsmöte om Noret och Danebo där man planerat nybyggnation av hus 
samt hamn med båtplatser. 
 

Föreningen hade 803 medlemmar vid årets slut. 
 
Viktig händelse efter 2009 
 

Länsstyrelsen beslöt den 12 maj 2010, att underkänna alla våra 7 grunder och godkänna 
bygglovet. Länsstyrelsens bristande objektivitet är påtaglig och i vissa delar kan man faktiskt tala 
om domvilla. Föreningen har överklagat detta beslut till Förvaltningsrätten. 
 

§7 Revisorerna ansåg att styrelsens förvaltning varit god. 
 

§8 Årsmötet fastställde styrelsens ansvarsfrihet för den gångna perioden. 
 
§9 Medlemsavgiften fastställdes till 100:-  för 2010 och 2011. En förutsättning var dock att alla 
medlemmar betalade in medlemsavgiften.  
 

§10 Fastställande av verksamhetsplan:. För 2010 och 2011 bedömer styrelsen att den viktigaste 

uppgiften föreningen har är att skydda människors hälsa och miljö på ön och att våra 

värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. Ljusterös vackra landskap är en 

omistlig del av de boendes livsmiljö. Det största hotet bedöms alltjämt vara en industriell 

utbyggnad av vindkraft på ön. Föreningen kommer att agera kraftfullt mot detta. Föreningen 

kommer att vaka över alla miljöprojekt som kan skada miljön på Ljusterö. 

Föreningens styrelse kommer att besöka politiker och tjänstemän hos kommunen och 

myndigheter. Föreningen kommer att synas i tidningsartiklar. Styrelsen kommer att med 

processer och andra juridiska åtgärder försöka stoppa varje försök till etablering av 

vindkraftverk på ön, eller annan förstörelse.  
 

Vår vackra ö och människors hälsa får inte förstöras. 
 

 b) Avseende budget är strävan att inkomster och utgifter skall harmoniera utan underskott. 
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§11 Inga motioner hade inkommit. 
 

§12 Val av styrelse enligt valberedningens förslag: 
 

Jan Bergstedt omvaldes till ordförande.    

 

Till styrelseledamöter valdes: 
 

Christina Bergman    

Anders Henriksson    

Ingrid Hanberg    

Mats Gröndahl omval    

Lars Olsson  omval     

Birgitta Rapp  omval    

Åke Söderström    

Robert Westin omval    
 

Till suppleanter valdes: 
 

Gunilla Bergerham    

Lars Björling     
 

Till revisorer valdes: 
 

Per Frankling    

Maria Strömgård    

Lennart Olsson, revisorssuppleant   
 

Till valberedning valdes: 
 

Stefan Haskel, sammankallande   

Sten Häger     

Peter Hofvenstam    
 

§13 Andra ärenden. Föreningen ska profilera frågan om vindkraft först och främst. Men vid sidan 
om denna fråga är mindre bussar, cykelvägar och trafiksäkerhet viktiga frågor i mån av tid och 
möjligheter. Därvid nämndes att laxöringen går upp och leker i Viraån. Vad händer med den om 
planprogrammet för Östanå med förslag på ny stor marina genomförs?  
 
§14 Årsmötet avslutades med att de närvarande medlemmarna framförde ett samfällt stort tack 
till den arbetande styrelsen.  
 

Ljusterö den 17 juli, 2010 
 
 

 
 

Birgitta Rapp 
Årsmötessekreterare 
 

Justeras 
 
 
 
 

Gunilla Bergerham  
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Föreningen för Ljusterö Natur och Miljö 
Styrelse 

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

Christina Bergman, Bolby  0702-579975, 08-54240223  christinabergman@comhem.se 

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

Anders Henriksson, Tranvik 070-5924444, 08-54249054  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, 08-6638836  larsbjorling@comhem.se 

 

Revisorer 

Per Frankling, Stensvik 070-2685908   per.frankling@frankling.se 

Maria Strömgård, Siarö 070-3445393   maria.stromgard@gmail.com 

Lennart Olsson, revisorssuppleant, Mörtsunda,  073-3581274  lennart.olsson@nordialaw.com 

 

Valberedning  

Stefan Haskel, sammankallande, 070-3172939                        Stefan.haskel@erneholmhaskel.se 

Sten Häger  54244033, 08-7534341  stenhager@glocalnet.net 

Peter Hofvenstam 070-6550046    hofvenstam@telia.com 

 

mailto:anders.h.henriksson@telia.com
mailto:mats@grondahl.nu
mailto:lars.olsson@pannpartner.se
mailto:birgitta@rapp.se
mailto:akso@telia.com

