
 

 

 Hänt i veckan 

 
Enkät 
När vi skickade ut enkäten i förra veckan blev det fart på räkneverket i 
Facebook. Det blev det mest lästa och delade inlägget sen vi startade. Hittills 
har vi fått in hela 460 svar! Det finns mycket synpunkter och oro ute i 
bygden.  
 
Sprid gärna enkäten ännu mer bland vänner och bekanta och har du inte 
svarat själv ännu, så klicka på länken https://forms.gle/5b3XYQhRCjVRuAkk6 
och sätt igång! Den 18 januari stänger vi enkäten. 
 
Medlemskap 
Just nu är vi xxx medlemmar i RVNO. Det vore bra om vi kunde bli ännu fler 
för tillsammans ger medlemsbasen tyngd i våra kontakter med myndigheter, 
beslutsfattare och opinionsbildare. Avgiften på 100 kr hoppas vi inte är 
avskräckande, så värva gärna fler medlemmar i din krets.  
 
Som medlem i föreningen får du 

• tillgång till hemsida och sociala medier 

• veckobrev med initierad information om vårt arbete inom 
föreningen 

• insatser av våra arbetsgrupper, som arbetar intensivt med att 
samla, analysera och tolka fakta inom allt som rör vindkraftsindustri 
och dess påverkan på människa, natur och miljö. Den kunskapen 
förmedlar vi sedan vidare till politiker, nyhetsredaktioner, 
myndigheter, allmänhet och våra medlemmar i form av 
samlingsdokument, referat, reportage, insändare, trycksaker, 
facebook-inlägg, enkäter, informationsmöten mm. 

• möjlighet att själv engagera dig för vår bygd 
 
Din röst hörs! 
 

 
 
Från Hemsidan 

/Inlägg 

 

2021-01-13 ”NATUREN – EN PLATS FÖR VILA I KRISTIDER” 

Kan naturupplevelser påverka människors välbefinnande positivt? Och har 

naturen en extra viktig roll att spela i tider av kris och social distansering? 

Det är frågor Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tittat närmare på i en 

sammanställning av aktuell forskning. (https://www.slu.se/ew-

nyheter/2020/4/kan-naturupplevelser-och-utomhusaktiviteter-oka-

valbefinnandet-under-coronakrisen). 
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Du vet väl att vår hemsida innehåller resultatet av det arbete våra 

arbetsgrupper lägger ned? Närhelst du har en fråga gå in på hemsidan och 

sök. På varje enskild sida finns listor på alla inlägg som är gjorda.  

 

Några tips på innehållsrika sidor: 

 

• RVNO Opinion – här hittar du bland annat 15 st PM och dokument 

som föreningen sänt till myndigheter, politiker, redaktioner med 

flera instanser. 

• Arkiv - Vetenskapliga rapporter, Dokument (bl.a. översiktsplaner 

och energiplaner för kommunerna), Media – radio TV, Insändare 

och artiklar, Länkar till myndigheter mm.  

• Bilder och filmer – här har vi samlat bildmässiga erfarenheter av 

redan etablerade vindkraftverk typ ljud-, ljus- och skuggeffekter.  

 

Facebook  

På Facebook har denna vecka en vacker, välgjord och intressant film från 

Norge lagts ut. Den finns på Youtube. Klicka här. 

 

 

 

Media I veckan 

11 jan NT – Insändare - Jag tror på skogen 

Energiproduktionen i Sverige har länge präglats av en 

religiös tro på den ena eller den andra lösningen, skriver 

Centerpartist i motvind. 

 

 

 

 

13 jan NT - Insändare - Lyssna på försvaret 

Beslutsfattarna måste lyssna på försvarets varningar och 

stoppa utbyggnaden av vindkraft i områden som är 

känsliga ur försvarssynpunkt. Holmens planer på en 

vindkraftpark i Simonstorp är ett exempel, anser 

insändarskribenten. 

 

För övrigt debatteras generellt i media energifrågor och hur Sverige ska klara 

framtidens utmaningar för ett fossilfritt Sverige. Stora och svåra frågor.  

 

 

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. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fapp%3Ddesktop%26feature%3Dyoutu.be%26v%3DS0UPgYc34ZE%26fbclid%3DIwAR2QwQe8etWQ622P8I-6pthe5Gbopl2IPCaBdqEdjwVdS1tQb3jpK63VlgE&h=AT11uv7w88HqCdLKQuE7nTWFMuF-shPw3t0-0cuF9_OpFgjtTwqA1H8RS3hWeG6yvOcCopxRemV-1W0m1jQihDK7RYI5CvC4bRpFGxYj6-aovZKcE0-FEH4sRhRKoU4DYw&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3-jtDm3FKlhdGFIMehiZgDlxuk0yKstaVLBLYjP6Mbmr-b0CCa35eP7G14ljMghJQmAjMUWiiIVpFqSVf7lR9klAGIyRan3H79oOeLqVxEoLJE_-XmpAiBB8ZqVhiGRJSCAWbXZ2vJoqA7XC1ZYo2n1gCrkcwVxgzM9rZoZ0RczJYdD0zd_68jJl2m-LAf4hqxLsRD68IC1ENUfIBXoOMCyffEUTwqa2CbQPnhCj5HbGCQEVY
https://nt.se/nyheter/artikel/jag-tror-pa-skogen/r07dyp0l
https://nt.se/asikter/artikel/lyssna-pa-forsvaret--stoppa-planerna-pa-vindkraften/r295o2pl

