
 

 

 Hänt i veckan 

Stor aktivitet i media i veckan igen. Några exempel: 

Folkhälsa eller storskalig vindkraft? 

”Nu duger det inte längre att hänvisa till okunskap eller till frågans 

komplexitet” skriver flera läkare i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. 

Höga nivåer av det ohörbara infraljudet fungerar som en störsändare mot 

hjärtmuskeln och hjärtats eget elsystem. Det visar ny forskning. Den nya 

kunskapen måste tas i beaktande i miljölagstiftningen och i all framtida 

vindkraftsutbyggnad, enligt läkarna. Läs mer. 

 

Bättre satsa på vindkraft än lobba för kärnkraft  

Varför inte lägga vindkraftparken på Malmölandet i närheten av Holmens 

pappersbruk och sågverk istället för vid Klevberget undrar representanter 

för Miljöpartiet i Norrköping i Norrköpings Tidningar debatt 15 april. Läs mer 

(betalvägg). 

 

Det ska vara gott att leva i Finspång 

“I nya Översiktsplanen för Finspång ska kommunen befolkningsmässigt växa 

till 30 000 invånare 2035. I planerna ingår inte att omvandla stora 

naturområden till industrizoner för vindkraft. Om Holmens vindkraftsplaner 

genomförs – det vill säga vår kommun omvandlas till en vindkraftskoloni 

med uppgift att förse kontinentaleuropa med billig el – kommer dessa planer 

att omintetgöras” skriver Hans Kindstrad i Norrköpings Tidningar debatt 16 

april som svar på Anna Lövheims ledarkrönika. Läs mer (betalvägg). 

 

Fågelinventeringen 

Stort tack alla fågelbidragsgivare! Det märks att intresset för fågellivet i vår 

bygd är stort för det rasslade in många tusenlappar framförallt under det 

första dygnet. Fiskgjusen  nedan är mycket glad och hälsar och tackar! Det 

gör ingenting alls om ni fortsätter bidra både pekuniärt och handgripligen 

med kikare och lupp!  
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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://rvno.se/ny-forskning-infraljud-paverkar-hjartat-negativt/
https://nt.se/asikter/artikel/bra-att-holmen-satsar-pa-vindkraft-istallet-for-att-lobba-for-karnkraft/l6vm99vj
https://nt.se/asikter/artikel/det-ska-vara-gott-att-leva-i-finspang/lqye0dpr


 

 

Vindkraft och grannfejd 

Vaccinerad och utsläppt från pandemifängelset hamnade jag idag på 

Östgötaslätten på en liten utflykt. Där finns ganska många vindkraftverk av 

mindre storlek (100 m totalhöjd) och de snurrade på friskt i västanvinden.  

 

Fick en fundering om att 

förutsättningarna för vindkraft i 

jordbrukslandskap och i 

skogslandskap är så olika. På 

slätten finns inte mycket som tar 

emot, inga berg, skogar, sjöar, 

bäckar, åar eller myrmarker som 

måste markberedas bort som i 

skogslandskapet.  

 

En rak väg fram, sätt dit ett vkv 

så var det klart! Och odla ända 

inpå fundamentet går också bra. 

Och förmodligen är det 

bönderna själva som har nytta 

av vindkraften och vinsterna går 

inte till okända bolag utomlands.  

 

Men de har å andra sidan andra problem – uppenbarlig osämja mellan 

grannar om man får tro dessa skyltar:  

 

 

 

 

 

Måtte vi aldrig behöva uppleva detta!  

 

 

Trevlig helg och prata med din granne!  
 


