
 

 

 Händer i veckan 

 

RVNO fyller 1 år!  

 

Det är i dagarna ett år sedan RVNO bildades – den 18 oktober 2020. 

Anledningen var Holmens inbjudan till samråd för att etablera storskalig 

vindkraft i våra närområden.  

 

Jag minns det som det var igår. Först trodde jag inte att det var sant. Allt var 

så overkligt, så här kan man väl inte få göra tänkte jag. 

 

Då när allt verkade så nattsvart fick vi höra talas om att det skulle bli ett 

möte i Rodga. Vi åkte dit en höstdag för ett år sedan och möttes där av en 

stor skara som upplevde situationen precis så som vi gjorde. Alla var taggade 

- det här får inte bli av!!! 

 

Här på logen på Rodga fattas beslutet om att starta RVNO. PO Strandberg blir ordförande 

 

Några dagar senare hade föreningen bildats o vi samlades under en 

gemensam idé som formulerades så här: ”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.” 

 

Under det år som gått har RVNO skapat en stark organisation, vi har lärt 

känna varandra och många av oss har fått nya vänner. Vi har skaffat oss 

ingående kunskap om vad en storskalig vindindustri innebär och vägar att 
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förmedla den kunskapen. Det här arbetet fortgår och det kommer inte att 

avslutas förrän Holmens vindkraftsprojekt hamnat på historiens sophög. 

 

Holmen har vid flera tillfällen förutskickat att en tillståndsansökan kommer 

att lämnas in till berörda myndigheter inom den närmaste tiden. Tiden går 

och ingenting händer. Jag kan förstå varför. Holmen har tagit på sig en 

uppgift som är dömd att misslyckas. Om/när en tillståndsansökan kommer, 

har RVNO de resurser och de argument som fordras för att klargöra varför 

Holmens vindkraftsprojekt inte ska tillåtas. 

 

P O Strandberg, ordf RVNO 

 

 

 

Missa inte vår ettårsjubileumsfilm – klicka HÄR för att se den (14 sek)! 

 

       Människan i centrum 

Susanne Hjelm bor i Zinkgruvan. Hon gillar i princip vindkraft men står inte 

ut med att leva i dess ljud. Hon och hennes make flyttade från Stockholm till 

sitt sommarhus som renoverats för att bli ett bra åretrunthus i en lugn miljö. 

Inte någon gång fick de inbjudan om samråd eller information om planerna 

på vindkraftsindustrin. En lapp i brevlådan om att trafiken på vägen kunde 

öka markant på grund av leveranser till vindkraftsbygget var allt. Hör hennes 

historia i vår Youtube-kanal. Klicka här.   

 

Hänt i veckan 

 

Ingen vindkraft mellan Igelfors och Rejmyre 

Eolus Vind AB lägger planerna på att bygga tolv vindkraftverk i ett område 

mellan Igelfors och Rejmyre i norra delen av Finspångs kommun. Läs mer. 

 

 

https://rvno.se/1-arsjubileumsfilmsnutt/
https://rvno.se/ingen-vindkraft-mellan-igelfors-och-rejmyre/
https://youtu.be/f8pqCkCqQas
https://rvno.se/1-arsjubileumsfilmsnutt/


 

 

MEDIA 

I veckan kunde vi läsa två insändare från RVNO:are på temat 

fastighetskompensation.  

 

Vindkraften - Kompensera de drabbade på landsbygden – Norrköpings 

Tidningar (nt.se) 10 oktober  

”… Det finns en anledning till att människor går samman och motståndet 

växer på landsbygden och det har inte med ”förstörd utsikt” att göra. Det 

handlar om överföring av miljonbelopp från enstaka fastighetsägare till stora 

industribolag och inget annat. Vindkraft har ju lägst investeringskostnad per 

producerad kWh så då måste det finnas utrymme även till att kompensera 

alla drabbade människor på landsbygden …” 

Hela artikeln kan du läsa här.  

 

 

 

Så ska vi skydda oss mot vindkraften – Folkbladet 13 oktober. 

”… En ny svensk studie, framtagen av två professorer på KTH, gör klart hur 

värdet på våra fastigheter skulle påverkas. Den är revolutionerande för oss 

när det gäller att skydda vår äganderätt. Vi kan av våra politiker kräva att de 

respekterar grundlagen om äganderätt och de regler i miljöbalken som 

säkerställer vår rätt att inte behöva utsättas för skadlig inverkan på vår 

boendemiljö. Miljöbalken reglerar hur din granne (läs idet här fallet Holmen) 

får använda sin mark så att verksamheten inte skadar dig, och om så sker, 

hur du ska kompenseras. 

 

Studien visar också att fastighetsvärdet påverkas så långt som upp till 8 km 

från närmaste vindkraftverk. Inom 2 km minskar fastighetsvärdet i 

genomsnitt med mellan 20-30 procent. Detta innebär att fastighetsägare 

kommer att kunna kräva ekonomisk kompensation, alternativt få sin 

fastighet inlöst, om det är nödvändigt, med hjälp av domstol, där 

möjligheten till s k grupptalan öppnar goda möjligheter för oss att kräva vår 

rätt…” 

Läs hela artikeln här. 

 

Trevlig helg! 
 

https://nt.se/nyheter/artikel/vindkraften---kompensera-de-drabbade-pa-landsbygden/rg953k7j?fbclid=IwAR1uXLUEmW_xVrqfJTKAlt9fJF711IZk8fdl08I9GwBJVdO4D8HaWGC9e1M
https://nt.se/nyheter/artikel/vindkraften---kompensera-de-drabbade-pa-landsbygden/rg953k7j?fbclid=IwAR1uXLUEmW_xVrqfJTKAlt9fJF711IZk8fdl08I9GwBJVdO4D8HaWGC9e1M
https://nt.se/asikter/artikel/vindkraften---kompensera-de-drabbade-pa-landsbygden/rg953k7j
https://folkbladet.se/asikter/artikel/sa-ska-vi-skydda-oss-mot-vindkraften/l6vw119j

