
 

 

 Hänt i veckan 

 

Holmen planerar fler vindkraftsområden 

Holmen gick i veckan ut på sin hemsida med ”tidig dialog om 

vindkraftsutbyggnad”. Området man tänker sig ligger ostsydost om Igelfors 

och är större än det som tidigare talats om. Läs mer. 

 

 

 

Fortsatt stor mediaaktivitet i veckan 

Tankesmedjan Timbro tar i en artikel ”Vindkraftskonflikterna har bara 

börjat” upp Östergötland som exempel på konflikterna om att 

vindkraftsetableringar kommer att bli allt intensivare de kommande åren. 

Frågan delar landet i två läger – de på landsbygden som är kraftigt emot och 

inte vill ha vindkraftverk i trädgården, och de i städerna som gillar 

vindkraften så länge de själva slipper ha den tätt inpå sig, skriver Edvard 

Hollertz. Läs mer. 

 

RVNO har varit flitigt förekommande i pressen i veckan  

• 20 april – Folkbladet – Hur många år av oviss vanmakt ska vi behöva 

stå ut med? Per-Olof Strandberg och Catharina Roos, Rättvisa 

Vindar Norra Östergötland undrar. Läs mer. 

• Hälsogruppen fick sin insändare om ljusföroreningar publicerad i NT 

den 20 april. Läs artikeln här. O.S 

• Boende, fastighetsägare, markägare och företagare i Holmens 

planerade vindkraftsindustri svarar på Holmens debattartikel den 7 

april. Läs mer. 

• 20 april – Folkbladet – Kommer Holmen att följa sina egna 

respektavstånd? “Holmen kan vara säkra på att motståndet mot de 

illa förberedda vindkraftsplanerna kommer att fortsätta och att 

invånarna i Finspång och Norrköping aldrig kommer att betrakta en 

förstörd livsmiljö som något positivt” menar insändaren Fredrik 

Nilsson. Läs mer.  

 

 

 

 

 

Rättvisa Vindar  
Norra Östergötland 

 

Veckobrev  
2021-04-23 
 

 

 

 

 

 

 

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://www.holmen.com/sv/energi/kontakta-oss/kontakta-oss/tidig-dialog/?fbclid=IwAR1sjH85W0yj9s4i-t8e_pZbpjqugaP52tz_L3zA1b-CEPA5c6VATBKsQn4
https://timbro.se/smedjan/vindkraftskonflikterna-har-bara-borjat/?fbclid=IwAR1N9DVyElSlIf1GQoXapQc9EYJ1oOv-jErhU1UIA6qvinCmwavI4cdc-Z8
https://folkbladet.se/asikter/artikel/hur-manga-ar-av-oviss-vanmakt-ska-vi-behova-sta-ut-med/lwpk311r?fbclid=IwAR2_1Pi81DrWwoUw2t71tz_ZFD90KKEcBE483adx1FaIxT7fPQVA1W7-nvY
https://nt.se/asikter/artikel/ljusfororeningar--morka-omraden-ar-fa-och-bor-bevaras/jnxzvk4r?fbclid=IwAR3SirWxgGDULoMrgcOqazL2xnOkdJ2u5q8tKQlV5vYWIXfHXcTg38eCxGk
https://folkbladet.se/asikter/artikel/om-det-kloka-med-att-skovla-naturen-for-klimatets-skull/r53879nl?fbclid=IwAR0k6MEAshA-JHF7aryUOzZ2eZ_7ZnL26V65jeBNCce4kPKFcbxky9g4YL0
https://folkbladet.se/asikter/artikel/kommer-holmen-att-folja-sina-egna-respektavstand/r2mxknxj


 

Filmprojekt - Är du påverkad av vindkraftverk där du bor? 

 

Vindkraften byggs ut i en rasande fart utan 

eftertanke eller omsorg om närboende. 

Många drabbas av oro under flera år av 

processer och sedan av problem med både 

ljud, skuggor och ljus när vindkraftverken är 

byggda nära fastigheter. 

Vi som arbetar med hälsofrågor inom 

föreningen har förskräckta konstaterat att 

effekterna på människor i nära anslutning till 

vindkraftsverk är påtagliga. 
Det störande ljudet alstras i yttersta 

cirkeln av kraftverkets tre vingar 
 

Nu vill vi gärna komma i kontakt med dig som bor, driver företag eller har 

sommarhus nära vindkraftverk och be dig beskriva hur du upplever tillvaron 

efter att vindkraft byggts i din närhet.  

Vi tänker oss korta filmsnuttar med mobilen på en till en och en halv minut 

där du beskriver det du upplever. Med kameran kan du också med bild och 

ljud illustrera ljud- och ljuseffekter.  

Efter redigering och godkännande har vi för avsikt att publicera filmen 

tillsammans med flera andra liknande inspelningar på Facebook, Instagram 

och/eller Youtube, där den kan få en stor spridning och öka förståelsen för 

de som drabbats.  

Om du vill medverka i detta projekt skriv ett mail till kontakt@rvno.se.  

Vi som arbetar i Hälsogruppen RVNO är: 

Anna Doggsen, kurator 

Ulla Heine, leg läkare  

Agneta Lundén, leg barnmorska  

 

Tittartips 

Vetenskapens värld i SVT – Trädens superkrafter 

Trädens värld är vidunderlig och 

märklig. Dessa jordiska jättar är 

långt ifrån de statiska och 

ensamma växter som vi tidigare 

trott. Träd samarbetar och kan 

memorera information som de 

delar med andra träd. Och de 

kan uppfatta världen på sätt som 

vi tidigare inte förstått. Ny 

forskning kring botanik och 

skogsekologi ger oss en 

uppdaterad syn på trädens 

mystiska ekosystem. 

 

  

 

Trevlig helg!  
 


