
 

 

 Hänt i veckan 

 

Människan i centrum: 5 – Ansvar – vem tar det?  

 

Annas hästar skrämdes en dag av sprängskott 

från skogen. Då startade helvetet. “Det känns 

som att ha flyttat in på en flygplats” – säger 

Anna uppgivet. “Nu vill jag bara flytta härifrån, 

men vem skulle vilja köpa vår fastighet?” 

Anna och hennes grannar har konstaterat att ingen vill ta ansvar – frågan om 

bullerstörningar bollas mellan kommuner och regioner. Efter många om och 

men fick man reda på att anläggningen idag ägs av en tysk pensionsfond! 

Vad bryr de sig om svensk natur?  

Se hela filmen på hemsidan.  

 

Anna och Janne Doggsen åkte till djupa Småland efter Barbro Loborgs 

filmberättelse i förra veckan och filmade det Barbro berättade om. Inte 

vackert.  Se filmen här.  

 

MEDIA 

Catharina Roos och P-O Strandberg; RVNO, svarar Affe Gustafsson 

(Folkbladet 7 juni) som önskat sig en mer saklig debatt om vindkraft. 

18 juni - Folkbladet - Affe Gustafssons skönmålning är pinsam 

”Jag hoppas att framtida debatt kring vindkraft i vår kommun blir mer saklig” 

skriver Affe Gustafsson i Folkbladet 7 juni. Det hoppas vi också. Kan vi vara 

överens om att miljöbalkens ska tillämpas så att människors hälsa och miljön 

skyddas mot miljöskador? Kan vi vara överens om att miljöbalkens 

försiktighetsprincip gäller? Kanske kan vi till och med kan vara överens om 

miljöbalkens krav, att miljöfarlig verksamhet ska lokaliseras så att minsta 

möjliga skada åstadkoms. 

 

” Det finns forskning som visar att de flesta människor som hör det tillåtna 

ljudet från vindkraftverken, inte anser sig störda” säger Gustafsson. 

 

Hur är det med buller? Naturvårdsverkets riktlinjer för att beräkna buller 

överensstämmer inte med WHO:s rekommendationer. Varför ska 

lågfrekvent buller och infraljud filtreras bort här i Sverige? Labbråttor som 

utsatts för infraljud har drabbats av hjärnskador. Personer som i sömnstudio 

utsatts för vindkraftsbuller har sämre sömn och kortare perioder av 

drömsömn. Infraljud kan man inte höra – bara uppleva. Hur var det t ex med 

radon? Hur många upplevde sig störda av radon innan man började mäta? 

 

Huspriserna då? ”Forskningsprojektet Vindval" är en pinsamhet. Det är en 

studie som konsultföretaget Ångpanneföreningen gjorde för drygt 10 år 

sedan och som huvudsakligen bekostades av vindindustrin. 

Det ”forskningsprojektet” är en partsinlaga utan något som helst bevisvärde. 

Om den studien sätter standard för ett forskningsprojekt är vi alla illa ute.  

 

”Det blir fler skogsvägar, som kan användas av de som vill besöka naturen 

där djur och växter lever som vanligt” säger Gustafsson. Vi kallar inte 

tillfartsvägar med avröjda vägkanter som är 60 meter breda 

Rättvisa Vindar  
Norra Östergötland 

 

Veckobrev  
2021-06-18 
 

 

 

 

 

 

 

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/
https://www.facebook.com/100022501155735/videos/963382717755091/
https://folkbladet.se/asikter/artikel/affe-gustafssons-skonmalning-ar-pinsam/lz256o2l?fbclid=IwAR2veNVcLDUhvL610qMOEtRgEW0wE-sDqnfoVHGEjLk5S-yEXNI-P3K-2r0


 

för ”skogsvägar”, vi kallar stora kalavverkade, plansprängda, avjämnade och 

hårdgjorda områden, för industriområden. Här kommer inga växter att 

trivas. Däggdjur kommer att drivas bort av det buller som vindkraftverken 

orsakar. Fåglar och insekter kommer att dödas av rotorblad vars svepyta är 

närmare 45 000 kvadratmeter. Gustafssons skönmålning är pinsam. 

 

Vi anser inte att Norrköping och Finspång ska satsa på vindkraft på platser 

där vindkraften äventyrar människors hälsa, överför stora värden från 

enskilda fastighetsägare till Holmen, fördärvar naturområden som behövs 

för rekreation och friluftsliv. Vi anser inte att vindkraften okontrollerat ska få 

sprida bisfenol A i vår omgivning. Det här är ståndpunkter som har stöd i 

miljöbalken. Såvitt vi förstår förespråkar Gustafsson en helt annan ordning.  

 

Per-Olov Strandberg ordf RVNO Catharina Roos v ordf RVNO 

 

17 juni - NT - Stora problem att klara elens tillgänglighet 

Stig H. Moberg ser stigande risker för strömavbrott nu när politikerna är i 

full färd med att förstöra det energisystem som ”tjänat oss väl” i hundra år. 

 

16 juni – Vindkraftsnyheter.se  

Svensk vindenergi har skickat in ett antal åtgärdsförslag till regeringens 

arbete med elektrifieringsstrategin. Syftet är att bidra med konkreta och 

realistiska idéer för att kunna möta ett växande behov av elektrifiering i hela 

samhället. Slutrapport kommer i oktober.  

Läs åtgärdsförslagen i sin helhet här! 

 

Idag fredagen den 18 juni har vi drabbats/förlänats av värmebölja – nu ska 

jag gå och bada i sköna Norrsjön och spana fiskgjuse och häger.  

 

 

 

Trevlig helg! 

 

 
 

https://nt.se/nyheter/artikel/stora-problem-att-klara-elens-tillganglighet/r539z83l?fbclid=IwAR0bOFafUJULUezUqCC56NrizTlzHpWGXEKFPThUaUXAYNxLnlBgppzxCAY
https://www.vindkraftsnyheter.se/20210616/6662/svensk-vindenergi-har-skickat-atgardsforslag-till-regeringen?fbclid=IwAR2mKsKTyqri-IxDx_aXYClGtIAPGjFQscIbGXVidO8U2joUGOkngtOBYX0
https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2021/06/Svensk-Vindenergi-Inspel-till-elektrifieringsstrategins-12-punkter-210614.pdf

