
 

 

 

Hänt i veckan 

 

Människan i centrum: 4 – Varför ska jag?  

 

Barbro Loborg är vår fjärde berättare i 

serien om att leva med vindkraft. Hon 

bor i Uppvidinge kommun i Småland där 

vindkraftverken står lika tätt som 

granskogen. Barbro har själv filmat och 

redigerat filmen som hon kallar 

Vindkraftens glada dagar eller blåst på konfekten?  

 

Hon undrar stillsamt vems ansvaret är:  ”Varför ska jag sopsortera, panta 

flaskor och plocka skräp i vägrenarna. Varför skall jag köra så lite bil som 

möjligt, handla ekologiskt och tänka klimatsmart? Och allra helst också köpa 

nya och gärna fler el-prylar varje år för att dom påstås vara bättre än dom 

jag redan har. 

Varför ska jag bry mig - när storföretagen trycker glassiga broschyrer i 4-färg 

och spränger sönder markerna, för att uppföra vindindustrier som ska ge 

mer energi till en aldrig nöjd konsument. En konsument som likt ett litet barn 

hela tiden skriker efter mer.   

Se hela filmen på vår Youtube-kanal.   

OBS! Just nu har vi tekniska problem med den långa versionen av filmen, 

men en kort trailer kan du se på denna länk.  

 

Text och bild: Barbro Loberg 

 

RVNO träffar … 

PO Strandberg rapporterar att föreningen i veckan träffat Holmens VD. PO 

säger: ”vi hade ett bra samtal men får väl se vad det ger i slutändan. De 

lyssnar i alla fall på oss.” 

 

Rättvisa Vindar  
Norra Östergötland 

 

Veckobrev  
2021-06-11 
 

 

 

 

 

 

 

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://rvno.se/filmberattelser/


 

Tidigare partisekreterare (S) och kommunstyrelsens ordförande i 

Norrköping Lasse Stjernqvist mötte i Stjernträffen förra fredagen 

RVNO:s ordförande Per-Olov Strandberg i ett samtal om makt, lokalt 

engagemang och vindkraft. Du kan se sändningen här. 

 

MEDIA 

10 juni – Folkbladet – Felaktigt och påhittat om vindkraften 

Göran Linder sprider föråldrade, felaktiga och påhittade uppgifter om 

vindkraft. Linders påståenden om vindkraftens spridning av 

mikroplaster är till exempel våldsamt överdrivna, anser Daniel 

Badman Vd Svensk Vindenergi. 

Replik på ovanstående inlägg är inskickad till Folkbladet idag, 11 juni.  

 

10 juni – NT – Är bisfenol A ett problem vi inte vill veta något om? 

Farhågan att förestående klimatförändringar kommer att negativt 

påverka jordens ekosystem har fått all den uppmärksamhet som 

krävs för att attrahera maktintressen, affärsintressen, forsknings- och 

anslagsintressen. Göran Linder, RVNO. 

 

9 juni – NT – Liberalerna vill begränsa vindkraften 

Liberalerna vill starkt begränsa utbyggnaden av vindkraft i 

Norrköpings kommun. “Man måste ta hänsyn till människors oro och 

hälsa”, säger Anita Jernberger (L). 

 

Tittartips: Hur blev vindkraft svaret på alla frågor om energi och 

klimat? Vad händer med 

energiförsörjningen, människan 

och naturen i vindkraftens 

kölvatten? Bulletins politiska 

chefredaktör Annika Borg 

samtalar med Per Fahlén, 

professor emeritus och energiexpert. Länk. 

 

 

Trevlig helg! 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=493004211949113
https://folkbladet.se/nyheter/artikel/felaktigt-och-pahittat-om-vindkraften/r539yoql?fbclid=IwAR16lFhDBMa4tV7MkhCEHTrqs9oafMrbb2SkAMDTfeKD0od3YKMfbVhj5wo
https://nt.se/asikter/artikel/ar-bisfenol-a-ett-problem-vi-inte-vill-veta-nagot-om/l7919q1r
https://nt.se/artikel/lz2559zl?ref_source=push&fbclid=IwAR1U-Wb-9Cu-QX9hXAWBhluBBdIbhCMPVSZ1taCq2JszzyOlY7SMwBD6pUo
https://fb.watch/634lFMayzY/
https://fb.watch/634lFMayzY/

