
 

 

  

Hänt i veckan 

 

Människan i centrum  

 

”Vi som är drabbade får ingen hjälp. Vi har inga myndigheter 

på vår sida. Man känner sig väldigt maktlös och väldigt 

hjälplös.” 

 

Så säger Ellinor, som har sex vindkraftverk nära sitt hem. Förutom störande 

ljus, buller, sömnpåverkan, oro och stress för hon också en fruktlös kamp för 

att bli lyssnad på. 

 

Hon känner sig bestulen på sin egendom, då möjligheterna 

att stycka av eller bygga en undantagsstuga till sin mamma 

eller ett hus till sina barn är obefintliga på grund av 

bestämmelser när det gäller buller. ”Man får bo i skiten, 

men kan inte bygga nytt …” som hon säger.  

 

 

Djur och hotade växter får ofta stor uppmärksamhet i 

miljökonsekvensbeskrivningar, men sällan talar man om människan och 

fysisk och psykisk hälsa. Skakande vittnesmål har framkommit i de 

filmberättelser vi tagit del av från personer som bor nära vindkraftverk.  

 

Elisabeth berättar om sin vardag i vindkraftens skugga 

 

Idag publicerar vi nästa berättelse i vår serie om människor 

som bor nära vindkraftverk. Ytterligare en skrämmande 

skildring om livet vid ett vindkraftverk är klar. Elisabeth 

Norman bor i Södra Dalarna och har levt med två 

vindkraftverk i sin omedelbara närhet sedan 2012. Hennes plats på jorden i 

den lilla byn Eret är hennes allt och hennes pensionsförsäkring. Nu planeras 

ytterligare 22 verk med dubbel höjd i trakten. Man kan undra vad 

människan har för plats i sammanhanget? Hör hennes berättelse här.  

 

RVNO fortsätter träffa politiker 

För att uppmärksamma människan i sammanhanget kommer föreningen 

under de närmaste veckorna att träffa politiker från nästan samtliga partier i 

Finspång och kommer då att fokusera på hälsa och de berättelser som vi nu 

publicerar. Mottot är ”Människan i centrum”.  

 

Juridikgruppen 

 

Inom RVNO har vi som bekant en grupp som arbetar 

med juridiska frågor. Denna grupp har gjort en 

sammanställning av villkor som vi anser att 

exploatören ska uppfylla innan en etablering av storskalig vindkraft 

kan bli aktuell. I ett öppet brev anser föreningen att Holmen måste 

uppfylla rimliga krav gällande bland annat: 

Rättvisa Vindar  
Norra Östergötland 
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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/


 

 

• Rättssäkerhet och säkerhet för givna åtaganden 

• Buller och ljudpåverkan 

• Lågfrekventa ljud och infraljud 

• Värdesänkning på omkringliggande fastigheter 

• Skydd av natur och biologisk mångfald 

• Säkerhetsavstånd till bostäder 

• Flyghinderbelysning och ljusföroreningars påverkan på bland 

annat nattaktiva djur 

• Teknisk prestanda, Maskindirektivet, märkeffekt, planerad 

livslängd 

• Utsläpp av CO2 och av miljögifter som Bisfenol 

 

Ett pressmeddelande med kravlistan har i veckan distribuerats till NT 

Folkbladet, Corren, Lotta Gröning, Gruppledarna i de politiska 

partierna i Norrköping och Finspång, Naturvårdsverket, Boverket, 

Folkhälsomyndigheten, MSB, Trafikverket, WWF m.fl.   

På hemsidan kan du läsa mer.  

 

RVNO fortsätter nätverka  

Styrelsen hade nyligen besök av Henrik Wachtmeister från Svenskt 

Landskapsskydd (FSL) en förening som bildades redan 1999, då ett nätverk 

av privatpersoner och föreningar, som ville skydda landskapet och 

människors boendemiljö mot okänsligt placerade vindkraftverk, gick 

samman. Medlemmarna i nätverket har arbetat med landskapsskydd i 

många år.  

 

Vid mötet utbyttes erfarenheter och information, bland annat fick vi fler 

berättelser om boende nära vindkraftverk och deras kamp mot bolag och 

kommuner. 

 

MEDIA 

26 maj – NT – Kommunalrådet vill stoppa alla byggplaner – i två år 

Vindkraften riskerar att förstöra både för miljö och människor hävdar 

kommunalråd Reidar Svedahl (L) och vill trycka på pausknappen för all 

storskalig utbyggnad, liksom för den utanför Arkö. Läs mer. 

 

26 maj – NT – Här är miljardplanerna – på 190 vindkraftverk i havet 

Närmare 200 vindkraftverk med en höjd på 350 meter planeras utanför Arkö 

i östgötaskärgården. Går allt enligt plan börjar de byggas år 2026 och kan tas 

i drift två år senare. Läs mer. 

 

25 maj – Folkbladet Debatt – Vad kompenserar livsverk som går upp i rök? 

Insändare av Catharina Roos som bor i Linddalen och är aktiv i RVNO. 

Läs mer. 

 

24 maj – NT – Doggsen: Vi vill att vårt företag ska leva vidare. 

Doggsencenter är ett exempel på dem som dragit nitlott i Holmens 

https://rvno.se/innan-storskalig-vindkraft-rvno-staller-krav-utifran-forsiktighetsprincipen/
https://www.landskapsskydd.se/
https://www.landskapsskydd.se/
https://nt.se/nyheter/artikel/kommunalradet-vill-stoppa-alla-byggplaner---i-tva-ar/r2mmx07j
https://nt.se/nyheter/artikel/planen-de-ska-bygga-198-kraftverk-i-havet--350-meter-hoga/lz28971l?fbclid=IwAR1M15RS_W9CDKsOKI0eMANJbuFExXMDitcSLRCte-N2dNhnv0tcmFZQnzE
https://folkbladet.se/asikter/artikel/vad-kompenserar-livsverk-som-gar-upp-i-rok/jpgx06qj?fbclid=IwAR2awLo_CLkeu98soPiGLDPctlxytPM7F7amzEh7AEKiJhIm1fObHwupDmE


 

vindkraftslotteri. Vad blir konsekvenserna för oss om planerna blir 

verklighet?   Läs mer. 

 

22 maj – Folkbladet Debatt – Hade Holmen velat ha dialog hade de talat 

med oss. … Hade det varit dialog, samförstånd eller hänsynstagande Holmen 

varit ute efter hade de förstås bjudit in till diskussioner med oss drygt 700 

sakägare som lämnat synpunkter. Läs mer.  

 

22 maj – Folkbladet -Widar Andersson: Elektricitet är välståndets och 

välfärdens bränsle. Läs mer. 

 

Från Skinnskatteberg saxar vi att kommunen tagit ett historiskt 

beslut att inte tillåta stora vindkraftsparker: 

Fagersta Nyheter 18 maj kl. 20:21  

SKINNSKATTEBERG SÄGER NEJ TILL ETABLERINGAR 

AV STORA VINDKRAFTPARKER I HELA KOMMUNEN 

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg beslutade på tisdagen att säga nej till 

alla etableringar av stora vindkraftsparker.  

 

Betraktelse publicerad i vår Facebook-grupp: 

 

Den ”gröna” omställningen kommer att bli våra framtida historieböckers mörkaste 

kapitel. 

Det var då efter pandemin när människor var nedsatta och trötta som våra styrande 

passade på att sälja ut vårt lands naturtillgångar, skogar, landsbygden och vår 

vackra skärgård till utländska storföretag i ”förnybarhetens” tecken. 

Det var då logiken togs över av oro och rädsla så man snabbt kunde ”ställa om” dvs 

bedriva rovdrift på naturens oersättlighet genom skövling och förstörelse av både 

land och hav.  

Det var då den biologiska mångfalden sattes på spel och människor som kom i 

rovdriftens väg, fick fly sina hem och sin försörjning. 

Det var då befolkningen grundlurades till att rädda klimatet genom att offra landets 

stolthet, vår unika natur.  

Det var då EU slog till i klimatets namn och skapade ångest hos människor som kom 

med andra energilösningar och CO2 uträkningar.  

Det var då som människor som såg igenom vad som höll på att hända blev hånade 

och nedtystade.  

Det var då de allra rikaste blev ännu rikare och de fattiga blev ännu fattigare. 

Så låt oss innan det är för sent skriva om historien 

Anna Doggsen 

  

 

Trevlig helg! 

 

PS – Länkar till artiklar kanske inte kan läsas av alla då en del ligger bakom betalvägg. 
 

https://nt.se/asikter/insandare/artikel/doggsen-vi-vill-att-vart-foretag-ska-kunna-leva-vidare/r2m5397j
https://folkbladet.se/nyheter/artikel/hade-holmen-velat-ha-dialog-hade-de-talat-med-oss/renvzg5r?fbclid=IwAR1shfDV0VrjnfavU42xfPkH-6LcS0Vu6DiaXPStitBOqRGt92ymhmGRqkM
https://folkbladet.se/nyheter/artikel/elektricitet-ar-valstandets-och-valfardens-bransle/rx11n1yl?fbclid=IwAR3xSG-HEUpXCboH4keeZ753cff0C1xONbCodHrKcNZuakErO3xOrE9pvbA
https://www.facebook.com/Fagersta/?__cft__%5b0%5d=AZV2UJhwZI-OePzPJKauj6jV_KpxYLyIHh0ebRubU9lXzvvcwcGpspCC6KohCVJJdR4Jhhd5DXyLgjHrx7jOAsP5e3CViPpxbnx-hoiYor9JcpFCaOpw6152WT4-CDBelyRv2mw4qLmM5-JykMGrWjEI5Nh-FwXG_0u9Grn_yOJfYg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/Fagersta/posts/2180797155404849?__cft__%5b0%5d=AZV2UJhwZI-OePzPJKauj6jV_KpxYLyIHh0ebRubU9lXzvvcwcGpspCC6KohCVJJdR4Jhhd5DXyLgjHrx7jOAsP5e3CViPpxbnx-hoiYor9JcpFCaOpw6152WT4-CDBelyRv2mw4qLmM5-JykMGrWjEI5Nh-FwXG_0u9Grn_yOJfYg&__tn__=%2CO%2CP-y-R

