
 

 

 Hänt i veckan 

 

Ännu en etablering i området! 
Idag kom nyheten om att ytterligare tolv vindkraftverk planeras i norra 
Östergötland. Den här gången i ett område mellan Rejmyre och Igelfors. 
Exploatör är Eolus Vind. Det betyder att det på kort tid framkommit planer 
på 89 vindkraftverk från Simonstorp i öst, via Rejmyre och Igelfors, till 
Grytgöl i väst. Till det kommer ytterligare tre exploateringsområden som 
undersöks i närheten av Brevens bruk i angränsande län norrut. 
 

 
 
Enkät  
Nu är det dags för ytterligare en enkät. Det finns ett stort intresse från 
beslutsfattare och myndigheter att ta del av allmänhetens åsikter om 
vindkraftsetableringen i Norra Östergötland. Den här enkäten riktar sig till 
alla som berörs av etableringen, oavsett om man är boende, verksam eller 
har andra intressen i de aktuella områdena, t ex frekvent besöker markerna i 
rekreationssyfte. Vi ser gärna att flera i ett hushåll fyller i enkäten så vi får 
ett brett underlag. Resultatet är helt anonymt och kommer enbart att 
redovisas på procentnivå. Vi i RVNO har valt att ta med det planerade 
vindkraftsområdet mellan Igelfors och Rejmyre som publicerades idag den 8 
januari, vi har dock ännu inte tagit ställning till om det området ska 
inkluderas i föreningens arbete. Med tanke på placeringen av området är 
det ändå aktuellt att ta reda på hur kringboende uppfattar förslaget från 
Eolus.  
Du når enkäten genom att klicka på denna länk: 
https://forms.gle/VQUeV7VCF9uKEHFU8 
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Från Hemsidan 

/Inlägg 

 

2021-01-08 Ännu en etablering I området: Tolv verk mellan Rejmyre och 

Igelfors 

 

2021-01-02 - “Då lever man till hundra procent” – reportage från Stora 

Mossen av Alice Lewy  

 

 

Gunnar Ljunggren besöker Stora mossen ofta. I april varje år kommer han hit för 

att uppleva orrspelet. 

 

Stilla, vidsträckt och gyllenskimrande i förmiddagssolen. Vid Stora 

mossen har älgarna sin barnkammare och här finns ett fågelliv som slår 

det mesta. Varje vår kuttrar, bubblar och tjoar det av orrarnas spel. Vi 

följde naturälskaren Gunnar Ljunggren på en vandring till en av 

Östergötlands mest välbevarande hemligheter.  

 

2020-12-21 - Liberalerna i Norrköping säger nej till Holmens planerade 

vindkraftparker 

Idag kom beskedet att liberalerna säger nej till Holmens planerade 

vindkraftparker i kommunen. Partiet menar att alla utom sju verk är 

olämpliga. 

 

2020-12-21 - Markägare om Holmens vindkraftsplaner: Ett dråpslag! 

Kommer verksamheten att överleva? Kan vi bo kvar? Vad händer med 

kommande generationer? Det är några av frågorna lokala markägare nu 

ställer sig.  

 

/Arkiv/Insändare och Artiklar  

• 8 jan 2021 NT – Nytt företag vill etablera vindkraft 

• 6 jan 2021 Folkbladet – Följ pengarna för att hitta vindkraftens 

vinnare 

• 2 jan 2021 NT – Hållbart eller ohållbart? 

Just nu mullrar det ute på landsbygden då mål nr 7 (Agenda 2030), 

hållbar energi som innefattar bland annat industriell vindkraft går 

emot bland annat mål nr 3 som vill säkerställa och främja hälsa och 

välbefinnande för människor i alla åldrar.  

https://rvno.se/
https://rvno.se/da-lever-man-till-hundra-procent/
https://rvno.se/da-lever-man-till-hundra-procent/
https://rvno.se/liberalerna-i-norrkoping-sager-nej-till-holmens-planerade-vindkraftparker/
https://rvno.se/liberalerna-i-norrkoping-sager-nej-till-holmens-planerade-vindkraftparker/
https://rvno.se/markagare-om-holmens-vindkraftsplaner-ett-drapslag/
https://rvno.se/insandare-och-artiklar/


 

• 29 dec Bulletin.nu – Fasta priskontrakt för vindkraft hotar det 

svenska elsystemet. De närmsta åren kommer väldigt mycket 

vindkraft att installeras i Sverige. Men för att locka till sig 

investerare krävs det kontrakt som låser elpriset. Svenska kraftnät 

ser med oro på hur den utvecklingen hotar försörjningstryggheten i 

det svenska elsystemet. “Man kan säga att vindkraften på det 

sättet “kannibaliserar” på den andra energiproduktionen”, säger en 

hög chef på Svenska kraftnät. 

• 24 dec NT – Insändare: Behövs det ett veto från försvarsmakten? 

• 24 dec NT – Därför säger L nej till planerna 

• 18 dec NT – Insändare: Stoppa utbyggnaden av vindkraften 

• 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.  

 

Från Facebook 

Här ett långt men mycket initierat blogginlägg från Holmsjöhultsfruns blogg. 

När du har en stund över, läs det gärna. Vi har länkat till det till 

Facebookgruppen. När fel intressen tillåts styra... del 1 • Holmsjöhultsfrun 

(holmsjohultsfrun.se). 

 

Här en länk till facktidskriften Entreprenadaktuellt som beskriver bygget av 

vindkraftverk utifrån entreprenörens synvinkel. Förödelse av marken blir här 

väldigt tydlig. Läs artikeln här.  

 

 

 

Trevlig helg!  

 

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. 
 

http://holmsjohultsfrun.se/naturen-inpa-knuten/nar-fel-intressen-tillats-styra-del-1/?fbclid=IwAR1mnCqq1CRhJ7dRY_LS6UG88YABCKb7vA7YdHTFNVcQ9dvys3FQVNex-h4
http://holmsjohultsfrun.se/naturen-inpa-knuten/nar-fel-intressen-tillats-styra-del-1/?fbclid=IwAR1mnCqq1CRhJ7dRY_LS6UG88YABCKb7vA7YdHTFNVcQ9dvys3FQVNex-h4
https://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/2227591/grunden-till-vattenfalls-strsta-vindkraftspark-p-land-r-lagd.html?fbclid=IwAR3FDx_7rEubwud32gG0DYYUMlj78dxSeFjSkHlSg10dXKRXOjBwFd489oY

