
 

 

 Hänt i veckan 

 
Nya trycksaker delades ut i Åby 
Idag fick invånare i Åby information om RVNO och möjlighet att göra sin röst 
hörd om vindkraftsetableringen när några RVNO:are stod utanför Coop på 
eftermiddagen. För att synas vid tillfällen som denna har vi skaffat en så 
kallad beachflagga. Vår påverkanskarta och folder delades ut. En hel del 
mycket bra samtal genomfördes och diskussioner med intresserade 
uppstod. Noterade speciellt att Näkna-borna är mycket intresserade och 
engagerade. 
 
De trycksaker vi tagit fram och som tryckts upp i ny upplaga, har finansierats 
av privata medel och vi vill rikta ett stort tack till de medlemmar som 
bidragit!  
  

                         
 

 

Från Hemsidan 

Boende som drabbas vid vindkraftsetablering – vad säger 
lagen?   
RVNO arrangerar kurs för bland annat jurister och 
fastighetsvärderare.  

 
För boende medför en vindkraftsetablering stor påverkan och kan innebära 
rätt till ersättning för både personskada och ren förmögenhetsskada.  
Idag saknas vägledande rättspraxis kring skador orsakade av 
vindkraftsetablering nära människor. I höst planerar RVNO en kurs på temat, 
riktad till jurister, fastighetsvärderare, fastighetsmäklare och andra som i sin 
verksamhet kommer i kontakt med dessa frågor. Läs mer … 
 
Industriell gruvdrift hotar djuphaven: Metaller behövs till vindturbiner. 

 
Behovet av metaller och mineraler till bland 
annat vindturbiner hotar att förvandla 
djuphavsbotten till områden för storskalig 
mineralbrytning. Brytningen sker på flera 
tusen meters djup i känsliga ekosystem 
med stor artrikedomen. Läs mer … 
 

(Tomopteris är en av djurarterna som hotas när djuphaven blir platsen för industriell gruvdrift, i jakten 
på mineraler och metaller till bland annat vindturbiner. Foto: Shutterstock) 

Insändare  
Folkbladet 19 feb: Debattinlägg av Per-Olov Strandberg 
Väntan på Holmen lägger en död hand över bygden 
Att antalet verk i den slutliga ansökan skulle bli färre än man först flaggade 
för var väntat. Det är en beprövad taktik från vindkraftsindustrin, som 
lämnar boende med den bedrägliga känslan att man vunnit något. När vi i 
själva verket förlorat ännu mer. Läs mer … 
 

Trevlig helg! 

Rättvisa Vindar  
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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. 

 

https://rvno.se/
https://rvno.se/boende-som-drabbas-vid-vindkraftsetablering-vad-sager-lagen/
https://rvno.se/djuphaven-hotas-av-mineralbrytning/
https://folkbladet.se/artikel/lqn7kk1l?fbclid=IwAR1Yvk60iBBCBzZpfTtTzkrJMgOmwS8X1e5MjHx_K_fmX70kyFQLr25D6m0

