
 

 

 Hänt i veckan 

 

Nya tag efter sommaruppehållet 

Som vår ordförande PO skrev i förra veckan så väntar nu en höst med 

fortsatt tufft arbete med att skaffa och sprida kunskap, hålla fokus och 

arbeta för att vår förening syns, hörs och gör ännu större avtryck i opinion 

och inom maktens korridorer.  

 

Ansökningsläget 

Holmen har ännu inte skickat in sin ansökan till Länsstyrelsen och enligt 

deras hemsida finns inget klart besked om när så sker – ”Holmen hoppas 

kunna lämna in en väl underbyggd tillståndsansökan i höst.” Vad vi vet så 

här långt är att antalet turbiner minskat, för Högsjön från 17 till 12-15 och 

att Klintaberget och Skybygget slås ihop till ett område med 25-30 turbiner. 

Osäkerheten är alltså fortfarande lika stor och gör att vi alla känner olust 

inför framtiden.  

 

Fler etableringar i Norra Östergötland 

Boende i områdena runt Ingestorp och Regna i norra delen av Finspångs 

kommun har bildat föreningen Rättvisa vindar vid Regna, RVVR, som ett 

svar på den planerade vindkraftsetableringen i området.  

I våras kom beskedet att Stena Renewable planerar att etablera storskalig 

vindkraft i norra delarna av Finspångs kommun och i delar av Örebro län. 

Planerna omfattar totalt mellan 34 och 49 verk med en höjd på upp till 270 

meter. 

Föreningen har bildat ett Facebook-grupp och dessutom en digital 

protestlista. Följ dem gärna på Facebook.  

 

PO och Agneta från styrelsen har träffat representanter från RVVR och 

kommer även att ha samtal med personer från Strömsfors angående den 

planerade etableringen där.  

 

MEDIA 

 

Människan i centrum – tusentals visningar på Youtube  

På vår Youtube-kanal ligger de filmberättelser vi gjorde i våras. I topp ligger 

Barbros film med över 13.000 visningar! Och fler har vi på gång!  
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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://www.facebook.com/search/top?q=r%C3%A4ttvisa%20vindar%20vid%20regna


 

Hemsidan 

Nedan är en lista över sommarens inlägg på hemsidan som du kan läsa i sin 

helhet här:  

• Boende går samman mot vindkraftetablering vid Regna 2021-09-06 

• “Inga turister vill besöka områden med vindkraft” 2021-08-31 

• “Vikmång har tydligen inte förstått vad det handlar om” 2021-08-29 

• Perstorp beslutar om nytt säkerhetsavstånd till vindkraftverk 2021-
08-26 

• Orimligt att kommunerna ska få betalt 2021-08-05 

• Slutreplik av RVNO i Expressen 2021-07-30 

• “Vindkraftens Eldoradoperiod är nu” 2021-07-25 

• RVNO debatterar vindkraft i riksmedia 2021-07-23 
• RVNO:s kurs i “vindkraftsjuridik” senareläggs – studien från KTH 

förväntas ändra rättspraxis. 2021-07-18 

• Vind är inte en effektiv energibärare 2021-07-14 

• Ett stort tack till alla RVNO:s medlemmar! 2021-07-09 
• RVNO:s hälsogrupp berättar om sitt arbete och om projektet 

“Människan i centrum” 2021-07-03 

Press 

I en krönika idag i Magazin24 (omfattar Mälardalen) skriver Jan Kallberg en 

läsvärd artikel angående eventuell vindkraftsindustri i Köping ” Köping – 

Mälardalens framsida eller baksida”. Läs den här. 

 

Nu finns det svamp och bär i skogen – det är bara att ta för sig!   

 

 

 

Trevlig helg! 
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