
Hållbart eller inte hållbart, det är frågan? 

Norrköpings och Finspångs kommuns folkhälsoarbete syftar till att främja en 
god och jämlik hälsa hos alla invånare och genom att utgå från bl.a. agenda 
2030 med dess 17 globala mål är siktet inställt på en bättre livskvalitet för alla 
kommuninvånare. Syftet är att uppnå hållbarhet på alla plan där målen i 
symbios med varandra skall skapa en bättre värld. Kan då alla dessa mål flyta 
ihop till en enda stor optimal samhällsförvandling?  

Just nu mullrar det ute på landsbygden då mål nr 7, hållbar energi som 
innefattar bl.a. industriell vindkraft går emot bl.a. mål nr 3 som vill säkerställa 
och främja hälsa och välbefinnande för människor i alla åldrar.  

Holmens planerade ”vindkraftsparker” har skapat, oro, ångest och andra 
stressreaktioner för oss i områdena eftersom man befinner sig under direkt hot 
för ens liv och fortsatta existens. Att dag som natt utsättas för buller, 
lågfrekvent ljud, infraljud, starkt blinkande sken, svepande skuggor och 
vibrationer påverkar hälsa, sömn och livskvalité vilket går stick i stäv mot målet 
för en god hälsa och människor möjlighet att uppnå sin fulla potential. 
Forskning pågår och de negativa effekterna är väl dokumenterade.  

Holm professor emeritus i hjärtmedicin samt Lyttkens docent och fd överläkare 
i audiologi redovisar att stora vetenskapliga studier påvisat starka samband 
mellan vindkraft och stress med förstärkt risk för åtskilliga sjukdomstillstånd. 
Frågan är inte om man kommer påverkas utan hur och i vilken omfattning. 
Långvarig stress ger allvarliga konsekvenser både för den enskilde och 
samhället i stort och rent moraliskt och etiskt borde detta vara en väckarklocka 
för våra politiker att komma till genomtänkta och snabba beslut.  

Vindkraftsindustrin eskalerar, mer än 4600 verk ska upp till 2040 och fler och 
fler människor protesterar och kämpar för sina liv runt om i Sverige för att 
undkomma verk stora som Eiffeltorn med vingar som sveper över flera hektar. 
Den mänskliga påverkan får stå åt sidan och tystas ner med argument om att 
man följer uppsatta bullernivåer. Människors mående är bara en vagel i ögat 
för vindkraftslobbyn som driver regeringen att ändra lagar och regler så vi 
invånare hamnar i maktlöshetens klor.  

Myndigheter skall nu enligt regeringen sätta vindkraftsetableringen främst. 
Detta går helt mot mål nr 10 och 16 som vill säkerställa lika tillgång till rättvisa 
för alla samt främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå.  



Kommunen är vårt enda hopp så länge de får behålla sitt veto eftersom förslag 
finns på att ta bort sista livlinan. Park som Holmen benämner 
industrietableringen är enligt Wikipedia en anläggning för mänsklig rekreation 
och förströelse, en taktiskt förvillande term som förvränger den verklighet vi 
ställts inför i presenterat projekteringsunderlag.  

Detta kommer åstadkomma en gigantisk miljöförstöring vilket motsätter mål 
15 som vill skydda, värna och främja landbaserade ekosystem, hejda förlusten 
av biologisk mångfald samt mål 6 som behandlar skydd av vattenrelaterade 
ekosystem.  

Vindkraftsetableringen i detta område lever inte upp till det hållbarhetsarbete 
som eftersträvas. Industriell vindkraft är en växande varböld som snart kommer 
att spricka och detta kommer bli en av kommande valrörelsers mest heta 
frågor. Lyssna på försvaret och lyssna på oss berörda vi säger inte NEJ utan väl 
underbyggd anledning. Tacksamheten är oändlig till de politiker som gett oss 
utsatta sitt stöd! 
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