
 

 

 
 

Hänt i veckan 

 

• Nära nog 4.000 foldrar “Gör din röst hörd” har delats ut i områdena 

runt Igelfors Rejmyre Bränntorp Simonstorp Sörsjön Näkna 

Graversfors Skriketorp Svärtinge och Jursla.  

• Ett gäng ornitologer är ute i terrängen och inventerar fågellivet.  

Bidra gärna med en slant till dem. Swisha valfri summa till 

0701907950 (Fredrik Nilsson) och ange FÅGEL som text. 

• Antalet betalande medlemmar är nu uppe i 379. 

• Vindkraft har varit flitigt kommenterat i TV, förmodligen med 

anledning av utredningen av det kommunala vetot.  

• Möten med politiker och Holmen har genomförts. 

• Insändare I Folkbladet 9 dec: Vilket parti säger först nej till Holmen? 

Förf. Fredrik Nilsson, RVNO. 

 

Från Hemsidan 

/Inlägg 

• 2020-12-09 Nu är den nya foldern här! 

• 2020-12-07 Störande ljud ett av de största miljöhoten enligt WHO 

• 2020-12-07 Vindkraftens påverkan på vilt studeras i svensk-norskt 

samarbete 

 

/Media Radio och TV  

• 8 dec – SVT Sörmland – Vindkraftparken i Ånhammar stoppades – 

efter stora protester 

• 8 dec – SVT Öst – Vindkraftskämparna ger upp efter 15 resultatlösa 

år 

• Jan-Olov Johnson och Affe Gustavsson är vindkraftsveteraner som 

nu ger upp efter drygt 15 års försök att etablera vindkraft i 

Norrköpings kommun. 

• 8 dec – SVT Nyheter Västernorrland – Vindkraft byggs ut i 

rekordfart – kommunerna kan få svårt att säga nej. Regeringen 

utreder den kommunala vetorätten. 

• 8 dec – SVT Nyheter Västernorrland – Därför byggs så många 

vindkraftverk 

• Vid årsskiftet fanns det 3 976 vindkraftverk i Sverige. Och fler ska de 

bli. 

 

/Arkiv/Insändare och Artiklar 

• 10 dec NT – Insändare: Vindkraftverk är en industriell verksamhet 

 

FRÅN FACEBOOK: 

• Är det inte sorgligt? Den ”ryska vindkraftsrouletten snurrar vidare i 

ett allt högre tempo för oss landsbygdsbor. Näst på tur verkar vara 

Brevens Bruks marker. 

• Med rådande trender känns det kanske lite omodernt att förstöra 

några av Östergötlands främsta områden för naturturism och 

friluftsliv? 

Rättvisa Vindar  
Norra Östergötland 
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KONTAKT 
 
WEBBPLATS: 

https://RVNO.SE 

 
E-POST: 

medlem@rvno.se 

 

https://brevens.se/wp-content/uploads/2020/10/Vindomraden_pa-Brevens_Bruk_AB-marker.pdf?fbclid=IwAR1ay36oRStCzw2KkWKvGTZXLgfr7LqQJZXtz9JAS5-_vQOuHZ6IZxFonrg
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https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---ostergotland/2020-12-02-naturen-extra-viktig-under-pandemin.html?fbclid=IwAR0elEOpx48fKhy6i7_pqz2465WQ1LoXQSqumYQcWCWo1-PtXzC7r-wGJUQ
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https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---ostergotland/2020-12-02-naturen-extra-viktig-under-pandemin.html?fbclid=IwAR0elEOpx48fKhy6i7_pqz2465WQ1LoXQSqumYQcWCWo1-PtXzC7r-wGJUQ


 

• I vårt grannlän Sörmland har engagerade boende lyckats stoppa en 

vindkraftsindustri. Protester lönar sig.  

• ”Över 500 fåglar, varav minst 100 havsörnar, har hittats döda i 

Smøla vindkraftspark i Norge sedan registreringen av döda fåglar i 

parken startade 2006, enligt Norsk institutt for naturforskning, 

NINA. 

 

 

   

Trevlig helg önskar vi på  

Rättvisa Vindar Norra Östergötland 

 

Bilaga 
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