
 

 

 Hänt i veckan 

 

Fler och fler vindkraftsindustrier i Norra Östergötland 

Strömsfors 

Tre av våra styrelsemedlemmar träffade i tisdags representanter för boende 

i Strömsforstrakten, där Tekniska Verken planerar vindkraftsindustri. Ett 20-

tal personer deltog och utöver representanter från RVNO var även Reidar 

Svedal och hans liberala partikollega närvarande. Deltagarna fick en 

presentation av RVNO:s resa det senaste året alltifrån starten på Rodga och 

till idag. 

 

 

Tekniska verkens projektområde norr om Strömsfors. Bild: Tekniska Verken. 

 

Vindpark Mörtsjö vid Regna 

I veckan skickade Stena Renewable ut inbjudan till samråd för Vindpark 

Mörtsjö som ligger i Finspångs och Hallsbergs kommuner i Östergötlands 

och Örebro län. Det aktuella området är beläget cirka 6 km nordost om 

Hjortkvarn. Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma 34 

vindkraftverk med en totalhöjd om 270 meter. 

 

 

Vindpark Mörtsjö. Bild: Stena Renewable 

Man undrar – hur ska det sluta?  

Rättvisa Vindar  
Norra Östergötland 
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https://RVNO.SE 
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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. 

 



 

 

MEDIA 

 

Folkbladet 23 sept – Så är det att bo vid nära en vindkraftsindustri 

 

 

Ulla Heine, leg läkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri. Agneta Lunden, leg 

barnmorska. Anna Doggsen, kurator och lärare i psykologi. Yvonne Lindberg, hälsa och 

friskvård. 

 

Hälsogruppen inom RVNO i ett debattinlägg i Folkbladet: Stressen börjar inte 

när vindkraften står på plats färdigbyggd utan för många redan flera år 

tidigare under tillståndsprocessen. Vissa vill flytta men kan inte göra det då 

deras hem inte går att sälja. Ingen vill flytta till ett industriområde på landet. 

Läs hela artikeln här. 

 

Head Wind – filmtips 

Den tidigare Londonbankiren Alexander Pohl arbetade i flera 

år för en av världens grönaste banker med finansiering av 

stora vind- och solparker. Gradvis vaknade han upp till det 

faktum att dagens gröna industri är ett korrupt system. Han 

gav upp bankväsendet och emigrerade med sin familj till sitt 

lilla skogsparadis i det avlägsna norra Sverige.  

I en film på Youtube gör dokumentärfilmaren Marijn Poels och Alexander 

Pohl resan tillsammans genom att ställa frågor och riva upp det gröna 

underlandet till sin sanna kärna ...  

Länk till filmen. 

 

 

Trevlig helg! 

 

 
 

https://folkbladet.se/nyheter/artikel/sa-ar-det-att-bo-nara-en-vindkraftsindustri/r12ke03l?fbclid=IwAR2X9BFKQkYigH0C6yvsEmYoDch9Tqh2lMqsXXiqIexkNSVjByASOul2ewU
https://www.youtube.com/watch?v=7RgyLDVlAg4

