
 

 

 Hänt i veckan 

Även denna vecka har politiker i Finspång och Norrköping blivit informerade 
och upplysta om vindkraftsetableringen i trakten och där har resultatet av 
enkäten varit en viktig beståndsdel. Aktiviteter på insändar- och debattsidor 
har varit frekventa.  
 
Debatt om vindkraft i Riksdagen 
Vindkraft har varit upp i en interpellationsdebatt i Riksdagen. Här kan du se 
hela debatten på Riksdagens hemsida:  
https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/riktlinjer-for-
utbyggnad-av-vindkraft_H810330. 
 
Ny nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad 
Har lämnats till regeringen i veckan. Du kan läsa hela pressmeddelandet från 
Energimyndigheten här.  
 
Fokus Finspång  
RVNO är med i tidningen Fokus Finspång denna veckan. Tidningen är gratis 
och delas ut var fjortonde dag till 13 500 hushåll och företag i Finspångs 
kommun och Svärtinge. En helsida med en intervju med vår ordförande Per-
Olov Strandberg och med vår påverkanskarta som huvudbudskap. 
 

 
RVNO i Rejmyre 
I iskylan utanför Coop förra fredagen fick vi möjlighet att sprida information 
om vår verksamhet till invånarna i Rejmyre med omnejd. Vi uppskattar att vi 
nådde ett hundratal personer med vårt informationsblad som du också får 
med detta veckobrev. Budskapet är att visa den påverkan som 
vindkraftverken kommer att ha på omgivningen.  
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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://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/riktlinjer-for-utbyggnad-av-vindkraft_H810330
https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/riktlinjer-for-utbyggnad-av-vindkraft_H810330
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/nationell-strategi-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad/


 

 

Från Hemsidan 

Vi får en del frågor om hur det går med vindkraftsprocessen, när beslut ska 

fattas och när det är byggstart mm. Vi har uppdaterat hemsidan med en 

förklarande bild som vi kommer att uppdatera efterhand.  

 

Samråden avseende vindkraft i Norra Östergötland avslutades den 12 
november 2020. Nästa steg (1) är att Holmen skickar in en 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen. 
Nu i januari 2021 har processen ännu inte kommit fram till punkt 1 i schemat 
nedan. Vi kommer att informera våra medlemmar här på hemsidan och i 
sociala medier och veckobrev. Så här ser processen ut i stora drag: 
 

 

Fler detaljer på hemsidan: https://rvno.se/provningsprocessen/)  

 

Facebook och Instagram  

 

 

Ytterligare 1000 personer har nåtts på Facebook.  

Från och med idag finns RVNO även på Instagram.  

 

Trevlig helg! 
 

https://rvno.se/
https://rvno.se/provningsprocessen/

