
 

 

  

Hänt i veckan 

 

• Arbetsgruppen för företagarna har genomfört en enkät bland 

företagare i området. Resultatet presenteras på hemsidan. Oron är 

stor bland lokala företagare och de flesta är negativa till en 

etablering.  

• Fortsatt utlämning av foldrar. I personliga möten med människor 

som får en folder i sin hand kan vi märka att det finns medvetenhet 

om vindkraftsetableringen i området. Man kan skönja en oro för 

vad det kommer att innebära.  Man uppskattar det vi gör i 

föreningen.  

• Gruppledare för partierna i Norrköping har fått PM med fakta som 

föreningen tagit fram. Du kan läsa dessa PM på hemsidan på sidan 

som heter RVNO Opinion. 

• Föreningen har begärt ut de synpunkter som myndigheter har 

lämnat på Holmens föreslagna vindkraftsetableringar. En 

sammanfattning finns på hemsidan RVNO Opinion. 

• Antalet betalande medlemmar är nu uppe i 391. Ju fler vi blir, desto 

starkare motstånd möter Holmen. Nya medlemmar tillkommer, 

men fortsätt sprida information om föreningen i den nära familjen 

vänkretsen, jobbarkompisar och grannar m.fl.  

• Energi- och vindkraftsfrågor har varit flitigt förekommande i media 

och RVNO har haft ett par insändare.   

 

Från Hemsidan 

/Inlägg 

2020-12-17 Stor oro bland lokala företagare inför Holmens 

vindkraftsplaner 

Oron och ilskan är stor bland lokala företag inför Holmens planerade 

vindkraftsetableringar i norra Östergötland. Det visar en enkät som 

RVNO nyligen genomfört bland företagare i områdena. En etablering 

skulle vara förödande även för nyföretagandet, menar Catharina Roos, 

ansvarig för företagarfrågor inom föreningen. 

 

2020-12-16 Holmen och verkligheten 

Holmen kommer med snömos om sina planer kring vindkraften och drar 

valser om betydelsen för industrin. Jag tror inte att allmänheten i 

Finspång och Norrköping är så lättlurad utan ser vindkraftsplanerna för 

vad de verkligen är. 

Fredrik Nilsson, Rättvisa Vindar Norra Östergötland (RVNO) 
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KONTAKT 
 
WEBBPLATS: 

https://RVNO.SE 

 
E-POST: 

medlem@rvno.se 

 

https://rvno.se/


 

 

 

/Arkiv/Insändare och Artiklar 

• 17 dec NT – Insändare: Visst krävs det modiga beslut av våra 

politiker, men viktigare känns det faktiskt att de tar genomtänkta 

och för oss medborgare kloka beslut. (Företagargruppen RVNO) 

• 17 dec DN – “Därför ska vi omfamna mörkret”. DN 

uppmärksammar i en stor artikel det växande problemet med 

ljusföroreningar.  

• 16 dec NT – Insändare: Värna kommunernas inflytande i 

vindkraftsfrågor. Regeringen vill avskaffa kommunernas möjlighet 

att säga nej till vindkraft. Vi är starkt kritiska till att regeringen just 

när det gäller vindkraften försöker försvaga människors rätt till 

inflytande över sin närmiljö, säger insändarna. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Rättvisa vindar norra Östergötland är en ideell förening som har som syfte 

att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen i området. Föreningen ska aktivt 

arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer samt 

landskapets särart i vårt svenska kulturarv. 
 

Chans till solglimtar I helgen – passa 

på att gå ut I vår fantastiska natur.  

Trevlig helg önskar vi på  

Rättvisa Vindar Norra Östergötland 

 

https://rvno.se/insandare-och-artiklar/

