
 

 

  

Hänt i veckan 

 

Hälsogruppen  

Som bekant har vi inom RVNO ett flertal arbetsgrupper och idag presenterar 

vi Hälsogruppen som består av Anna Doggsen, leg lärare i psykologi och 

kurator, Yvonne Lindberg, hälsa och friskvård, Ulla Heine, leg läkare, 

specialist i allmänmedicin och psykiatri och Agneta Lundén, leg barnmorska. 

 

Gruppen har den senaste tiden samtalat med personer runt om i landet som 

lever med vindkraftverk i sin närhet. Ur detta har ett antal berättelser 

framkommit och dessa håller gruppen nu på att sammanställa till små 

filmer, som kommer att spridas i våra sociala medier.  

 

Ett litet smakprov på den första filmen får du som bilaga till dagens 

veckobrev. Hela filmen finns på hemsidan och även på RVNO:s egen 

Youtube-kanal! 

  

Hälsogruppen har flera berättelser på gång. De kommer att publiceras efter 

hand. Kanske har du också en berättelse om vindkraftens påverkan på 

människors hälsa som du vill förmedla. Kontakta då Agneta Lundén på 

epost: medlem@rvno.se.  

 

 

 

MEDIA 

 

RVNO i fokus i Folkbladets krönikor 

Folkbladets chefredaktör har träffat representanter för RVNO och i två 

krönikor berättat om hur föreningen kom till och hur den arbetar med 

frågan om storskalig vindkraftsetablering i norra Östergötland. 

I den första krönikan intervjuar Widar Andersson bland andra Anna 

Doggsen, Per-Olov Strandberg, Catharina Roos och Göran Linder, som 

berättar om hur allt började i september förra året när Holmen skickade ut 

sitt samrådsunderlag för de planerade byggena av tre vindkraftsområden. 

Efter det tog det inte lång tid innan föreningen bildats, en mörk och regnig 

höstkväll på Rodga Säteri. Läs mer 

 

Liberaler: Pausa utbyggnaden av vindkraft i två år 
 

Pausa all vidare utbyggnad av storskalig vindkraft, för 

människornas och naturens skull. Det anser Reidar 

Svedahl, kommunalråd (L) i Norrköping, och Sven Olof 
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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/filmberattelser/
mailto:medlem@rvno.se
https://rvno.se/rvno-i-fokus-i-folkbladets-kronikor/


 

Andersson Hederoth, förste vice ordförande Liberalerna Simrishamn, i en 

motion till partiets landsmöte. 

Vindkraften håller inte vad den lovar och nu behövs nya rättvisa, effektiva 

och nyttiga regelverk som tar hänsyn till miljö, människors hälsa och 

levnadsvillkor, vindkraftens inverkan på juridik och rättssäkerhet, ekonomi 

och vindkraftens funktion i det svenska elproduktionssystemet. Läs mer.  

 

 

 

 

Ljudet från vindkraftverk påverkar sömnen negativt 

 

Ljudet från vindkraftverk påverkar 

både drömsömnen och känslan av 

återhämtning. Det visar en studie som 

tagit avstamp i att det tidigare varit 

svårt att länka sömnproblem till 

vindkraftsljud.   

 

– Människor som bor intill ett 

vindkraftverk har rapporterat att de störs i sin sömn men vi har saknat 

vetenskapligt stöd för det, säger Kerstin Persson Waye, professor i 

miljömedicin vid Göteborgs universitet.  

 

Nu kan forskarna slå fast att det finns en koppling.  Lyssna till inslaget i SVT  

som sändes redan förra året men uppmärksammats igen. Sömnproblem är 

något som också framkommer i Hälsogruppens alla samtal med personer 

som bor nära vindkraftverk. Läs mer. 

 

 

 

Trevlig helg! 

 
 

https://norrkoping.liberalerna.se/vindkraftsmoratorium/?fbclid=IwAR2nAOn-UrN0URB2upNwj3mo05w9r892NTDPSeW7f9g2GzMpSQGXXcZKVSg
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/ljudet-fran-vindkraftverk-paverkar-dromsomnen-och-hur-utvilad-man-kanner-sig?fbclid=IwAR1MvkEH6Zd0CLa8803cEMfBQQqQirLpKDQDsRhiiNHEV5DMBx3ltgZDEEY
https://rvno.se/ljud-fran-vindkraftverk-paverkar-somnen-lyssnar-vara-myndigheter/

