
 

 

 Hänt i veckan 

 

Från 30 till 17 verk efter att försvaret sagt sitt om exploateringsområdet 

Klintaberget 

Efter den senaste dialogrundan där Holmen gått fram med ett reviderat 

förslag står det klart att Försvarsmakten säger ja endast till 17 av de 

ursprungligen 30 vindkraftverk som Holmen planerat ansöka om att få bygga 

i området Klintaberget. 

 

Från 30 till 17 verk efter att försvaret sagt sitt om exploateringsområdet Klintaberget. 

 

– Det här är mycket goda nyheter för alla boende i området som oroat sig 

för att få industriell vindkraft som närmaste granne. Men även efter 

revideringen är det fortfarande många som kommer att drabbas. Vi i RVNO 

jobbar vidare för att minimera den negativa påverkan på människor och 

natur säger Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO. Läs mer. 

 

Debattartikel i Folkbladet 2021-04-29 

När de anställda på Holmen släcker kontorslampan och går hem börjar 

arbetsdagen för oss i RVNO. Den extra arbetsdag som ingen av oss bett om 

och som inte ger någon lön…Tills vi har svaren fortsätter RVNO:s arbete. En 

sammanräkning av våra nedlagda timmar skulle innebära ungefär 15 

heltidsanställda i Holmen Energi AB.  

 

Tänk om vi skulle skicka en räkning… 

 

Per-Olov Strandberg, ordförande RVNO 

Catharina Roos, vice ordförande RVNO  

Läs mer. 

 

Nya enkäter 

I veckan har vi lanserat två nya enkäter som vänder sig till dels mäklare och 

dels fastighetsägare. Hur påverkas egentligen fastighetsvärdet på fastigheter 

som hamnat mitt i eller i närheten av industriella vindkraftsetableringar? 

Det är företagargruppen i föreningen RVNO som drar igång en undersökning 

för att ta reda på detta. Hur påverkas egentligen fastighetsvärden med 

kanske 1, 4, 7 eller som Doggsens som kommer få 20 synliga vindkraftverk 

enligt Holmens samrådsunderlag inom synhåll? Finns det köpare? Är det 
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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/forsvaret-accepterar-ett-mindre-antal-verk-i-klintaberget/
https://rvno.se/det-skulle-bli-en-dyr-rakning-for-holmen/


 

svårare att sälja dessa fastigheter? Blir det prisskillnader och vad blir det i så 

fall för prisskillnader? Dessa och många flera frågor i ämnet ingår i 

undersökningen. Hur mäklare, drabbade fastighetsägare och husköpare ser 

på dessa mycket intressanta frågeställningar kommer redovisas under våren. 

Ingår du i målgrupperna och vill delta i vår undersökning är du hjärtligt 

välkommen att höra av dig till foretagare@rvno.se. Du kan också gå in på 

hemsidan och fylla i enkäten direkt https://rvno.se/enkater/.  

 

Idag är det Valborgsmässoafton och läge att tända en vårdkase - en vårdkase 

mot vindkraftsetableringar i Ragunda, Offerdal, Norra Östergötland med 

flera drabbade orter. Den ska brinna med budskapet att vi rustar oss för att 

försvara det som hotas att tas ifrån oss, alltså naturen och vår  

framtidstro.  

Vårdkase enligt Wikipedia: En vårdkase är en signaleld. Den ingick förr i ett 

enkelt optiskt signalsystem och bestod av spiror av ved placerade på en 

höjd inom synhåll för nästa vårdkase, så att de brinnande kasarna bildade 

en kedja av signaleldar. Vårdkasen antändes för att varna befolkningen 

men också mobilisera krigsmakten när fientliga styrkor och andra faror 

antogs hota landet från havs eller från lands. 

 

Till brasan bjuder vi på en specialskriven variant av Vintern rasat …  

 

Vindkraft rusar in i våra skogar  

Driven utav Bolunds M-parti 

Himlen ler ej mer i ljusa kvällar 

Ljusen dödar liv i skog och sjö 

Snart är tiden här med snurrande vingar 

Airbusstora blad av epoxiplast 

sprider ljud med alltför höga toner  

men i stiltje ger de ingen kraft 

 

Men här kommer Rättvisa vindar 

ut till landet, ut till fåglarne 

för vi älskar skogen och naturen  

sjö och berg vi vill dem alltid se 

se dem än som i vår barndoms stunder 

följa bäckens dans till klarnad sjö 

höra trastens sång i skogens lunder 

vattenfågelns lek kring fjärd och ö 

 

Ingenting får denna grupp att sluta 

skydda skogen och dess alla djur 

vill ej ströva kring i vindkraftsparker 

men på stig och barrskogsmjuka marker 

R V N O syns var dag uti pressen 

Facebook, Instagram och hemsidan med 

fylls av fakta, åsikter och en oro  

som till hela landet spridit sig. 
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