
 

 

 

Hänt i veckan 

Tema vindkraft I Radio P4 

I onsdags var det uppställning I Igelfors när P4 Radio Östergötland hade en 

temasändning om vindkraft. Det var mycket annat som sändes under de två 

och en halv timmarna än vindkraftsdiskussioner, men det var ju P4 som sagt. 

Göran L och Erik W från RVNO fick i alla fall cirka fyra minuter att framföra 

föreningens ståndpunkt.  Ungefär lika lång tid som övriga intervjuade från 

Naturskyddsföreningen, Holmen, politiker från Finspångs kommun och 

länsstyrelsen.  

Klicka här för att lyssna till sammanfattningar från P4 om du missade 

sändingen i onsdags. 

 

 

Är vindkraften hållbar? 

I en gästartikel i Energinyheter.se skriver Sven Olof Andersson Hederoth: 

“Det krävs mycket starka gröna filter framför ögonen för att betrakta 

vindkraften som hållbar. Den förbrukar mer råmaterial än andra energislag 

och leder till energislöseri genom överföringsförluster. Framförallt straffas 

den av sin låga kapacitetsfaktor och verkens korta livslängd i jämförelse med 

till exempel vatten- och kärnkraft. Finansiellt är vindkraften behäftad med 

utomordentligt stora risker som kan komma att drabba svenska 

skattebetalare mycket hårt.” 

 

Den mycket läsvärda artikel som rekommenderas starkt kan du läsa här.  
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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://sverigesradio.se/artikel/jatteparker-med-vindkraftverk-planeras-blir-290-meter-hoga?fbclid=IwAR3eGiojEAkbrUtZs_tW7oni2WujXYMP3T9-mC8VMJPUevgcIcUSsFhfFwE
https://www.energinyheter.se/20210318/23676/gastartikel-ar-vindkraften-hallbar?fbclid=IwAR1Kq6_EAFullt1dMtXVVZH6-go3fCdX2RX_ZsEZO4PscxLbGSGy74Qn7OI


 

 

Agneta och PO från RVNO informerar Finspångsbor utanför ICA Viberga. 

 

Påskhelg framför oss 

För fem månader sedan bildades Rättvisa Vindar Norra Östergötland. Fem 

månader med mycket ideellt arbete i ett rasande tempo inom föreningen. Vi 

har synts och hörts i lokalpress såväl som i Sveriges Radio och TV och fått 

möjlighet att framföra vår ståndpunkt till åtskilliga politiker i Norrköping och 

Finspång. Ortsbor I Rejmyre, Åby, Svärtinge och nu idag i Finspång har fått 

foldrar och information om vår verksamhet och haft möjlighet att ställa 

frågor och framföra synpunkter.  

 

Styrelsen med ordförande PO i spetsen vill tacka alla medlemmar för stort 

engagemang och stöd under denna tid. Kommande vecka infaller  

Stilla Veckan och då är det väl läge att också ta det lugnt och stilla och 

därefter avsluta med en skön påskhelg. Passa på att gå ut i vår vackra natur 

här i Norra Östergötland – det är nu den vaknar!  

 

 

Vi återkommer med nytt veckobrev om två veckor! 

 
 


