
 

 

 

Hänt i veckan 

Ytterligare en hetsig vecka med politikermöten på flera håll, bland annat 
med kommunstyrelsen i Finspång, och enskilda möten med Vänsterpartiet i 
Finspång. Mer fokus på Finspång: Den 28 januari kommer tidskriften Fokus 
Finspång ut och där har RVNO en helsida med intervju med vår ordförande 
Per-Olov Strandberg. Flera insändare har under veckan blivit publicerade i 
pressen (NT) och styrelsen har haft möte.  
 
Enkäten – 544 svar!  
Nio av tio boende och berörda som svarat på RVNO:s enkät är oroliga eller 
mycket oroliga över Holmens planerade vindkraftsetablering. Man ser den 
som ett hot mot levnadsmiljö, hälsa, natur, friluftsliv, fastighetsvärden, 
företagande och mot bygdens möjligheter att utvecklas. 
 
TACK alla engagerade människor runt om i vår bygd, som tagit sig tid och 
lägenhet att fylla i vår enkät.  
TACK för din medverkan, ditt stöd, din uppmuntran och dina konstruktiva 
förslag.  

 
Bifogat får du rapporten med grafiken som bilaga. Denna rapport kommer vi 
att sprida till media, politiker och andra berörda personer. Vi är övertygade 
om att den kommer att ha betydelse i vårt fortsatta påverkansarbete.   
 
Från Hemsidan 

Norska forskare: Missvisande bild av antalet fåglar som dödas av 
vindkraftverk 

I Norge höjer forskare rösten för bättre metoder att hitta örnar och andra 
fåglar som förolyckats på grund av vindkraftverk. Från norska ornitologiska 
föreningens sida menar man att vindkraften är ett sådant hot mot fågellivet 
att all vidare utbyggnad av landbaserad vindkraft bör stoppas. 
 
Vad händer med värdet på din fastighet vid en vindkraftetablering? 

RVNO har fördjupat sig i frågan och inleder en informationsserie där vi 
hoppas kunna bidra med viktig kunskap. 
 
På sidan RVNO Opinion finns nu ytterligare PM (nr 16-18) med viktig och 
matnyttig information bland annat om fastighetsvärdering.  
 

Facebook  

 

Mer än 27.000 personer har vi nått ut till på en månad!  

 

Träffa Rättvisa Vindar i Rejmyre 

Fredagen den 22 januari kl 14-19 (OBS – ändrad tid) kan du träffa 

representanter för RVNO utanför Coop i Rejmyre!  

 

Trevlig helg! 

Rättvisa Vindar  
Norra Östergötland 
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KONTAKT 
 
WEBBPLATS: 

https://RVNO.SE 

 
E-POST: 

medlem@rvno.se 

 

 

 

 

 

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. 
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