
 

 

  

Hänt i veckan 

 

 

Holmens ansökan  

Även om Holmen nu ansökt om färre antal turbiner och ett av de tre 

ursprungliga områdena, Skybygget, helt tagits bort från tidigare planer, så 

fortsätter RVNO oförtrutet att jobba vidare. Målet – ingen vindkraft i Norra 

Östergötland – står fast.  

 

Vindkraftsmotståndet gror i andra områden i Norra Östergötland 

I Regna är har man gått samman mot Stena Renewables planer på ett 30-tal 

270 m höga vindkraftverk nordväst om Regna (Mörtsjö) och bildat en 

förening.  

 

Längre österut, i trakten av Strömsfors (Jättebergen), gror också missnöjet 

med Tekniska Verkens planer på 15 verk. Föreningen Bevara 

Kolmårdsskogen bevakar intressena där.  

 

 

Bild: Vindbrukskollen 

 

I Vindbrukskollen, som förvaltas av Länsstyrelserna, finns mycket bra 

information om etablerad och planerad vindkraftsindustri. Gå gärna in där 

och surfa runt. Länk till Vindbrukskollen. 

 

Avslag för Morkullberget 

Ett mindre område mellan Kvarsebo och Nävekvarn har fått avslag på sin 

ansökan om fyra verk.  

 

MEDIA 

 

Inlämnandet av ansökan till Länsstyrelsen har orsakat en hel del skriverier i 

media i veckan, personliga insändare, ledare och politiska debattartiklar.  

 

5 november – NT – Utsikten är mitt minsta bekymmer 

Svar på inlägg från den 2 november ”Politiker stäm inte in i klagokören” 

3 november – NT – Sophia Jarl: Med äganderätten kommer ett ansvar 

Moderaterna i Norrköping yttrar sig för första gången om Holmens ansökan. 
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WEBBPLATS: 

https://RVNO.SE 
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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://vbk.lansstyrelsen.se/
https://nt.se/asikter/artikel/utsikten-ar-mitt-minsta-bekymmer/jpgq906j?fbclid=IwAR3pgaLr1pvB-qU1tkAIffbA85NXggQI-hmHhCuGplSd93_fQ83yV9hxhvs
https://nt.se/asikter/artikel/utsikten-ar-mitt-minsta-bekymmer/jpgq906j?fbclid=IwAR3pgaLr1pvB-qU1tkAIffbA85NXggQI-hmHhCuGplSd93_fQ83yV9hxhvs
https://nt.se/artikel/sophia-jarl-med-aganderatten-kommer-ett-ansvar/r12yx8kl?fbclid=IwAR37lQcpYSCihRW4YPmFcEBr2tuUcNKH-HHRJck_YJTnQHNNEpG0xuBzywQ


 

3 november – NT – Utan kärnkraft krävs mer vindkraft 

Hans Stigson på Ledarsidan. ”Många riskerar att komma i kläm när Holmen 

ska bygga vindkraft. Fast alternativet kan vara värre för ännu fler.” 

3 november – NT – Behövs säkerhetsavstånd till hus nära vindkraft 

Kristdemokraterna i Finspång anser att det bör finnas ett säkerhetsavstånd 

till närmaste bebyggelse från varje enskilt verk på 10 gånger 

vindkraftsverkets höjd (10H). Är verket 100 meter så ska alltså avståndet till 

närmaste bebyggelse vara 1000 meter, är verket 300 meter så ska avståndet 

vara 3000 meter. 

2 november – Folkbladet – ”Det ska ske 131, 2 meter från vårt hus” 

Alice Lewy och hennes familj blir oerhört påverkade av markberedning, 

uppställningsytor, avverkning, kabeldragningar och vägbyggen i Högsjön. 

2 november – NT – Politiker – stäm inte in i klagokören 

Samhället har ett behov av elektrisk energi och vindkraftsutbyggnad. 

2 november – NT – MP avvaktar att ta ställning till Holmens ansökan 

Miljöpartiet har inte tagit ställning till Holmens nya vindkraftsplaner. 

2 november – NT – Regnabon: ”Jag har inte sovit på fem månader” 

Boende i Regna kommer att kämpa mot planerna på 34 vindkraftverk i 

skogarna nordväst om Regna. 

2 november – P4 Öst – Beskedet: KD säger nej till vindkraften i Finspång 

1 november – NT – De tar kampen mot vindkraften: ”Det är helt oprövat” 

Igelforsborna kämpar mot vindkraftsplanerna. ”Vårt hus kommer att bli 

fullständigt obeboeligt”, säger Erik Westlind. 

30 oktober – NT – Försöker förstå hur det blir att leva med vindkraftverk 

Reaktion på Holmens Nils Ringborgs påstående om att det blir mer 

tillgänglighet i naturen med utbyggnad av vägnätet till vindkraftsverken. 

 

 

 

  

 

 

På Youtube ligger nu en film Vindkraft - räddning eller fördärv? Del 1: Hotet 

mot människan, där RVNO är flitigt refererat. Del 1 publicerades i veckan 

och fler avsnitt kommer.  Länk. 

 

 

Trevlig helg! 
 

https://nt.se/artikel/r2myoy7j?fbclid=IwAR0p8ZrmFe9W7PA2Kj7urBas8qMPg6qhPMOo4YBzyRF-jSgXpRSJHobO6pQ
https://nt.se/nyheter/artikel/behovs-sakerhetsavstand-till-hus-nara-vindkraftverk/l6v4y7wj?fbclid=IwAR1beDvaMpAVt1_ZxNi9wLxuDNlDZkMTqZv_N5zNWE0afDjkqEBuEf4CCjg
https://folkbladet.se/asikter/artikel/det-ska-ske-131-2-meter-fran-vart-hus/lz2m2n1l
https://folkbladet.se/asikter/artikel/det-ska-ske-131-2-meter-fran-vart-hus/lz2m2n1l
https://nt.se/asikter/artikel/politiker---stam-inte-in-i-klagokoren/l794x31r?fbclid=IwAR1wX44Ky8cez6OAwn41Govy0vwoDdK9VkN3Y0gMk6M-by-xl88GI37ifAg
https://nt.se/nyheter/artikel/mp-avvaktar-att-ta-stallning-till-holmens-ansokan/jog6p67r?fbclid=IwAR1cnmoiHzcDR7U2cHgTY88dHhN4YVRu8NRj7QRkQ58SRSZCNC1be-_Hz5I
https://nt.se/nyheter/artikel/mp-avvaktar-att-ta-stallning-till-holmens-ansokan/jog6p67r?fbclid=IwAR1cnmoiHzcDR7U2cHgTY88dHhN4YVRu8NRj7QRkQ58SRSZCNC1be-_Hz5I
https://nt.se/nyheter/artikel/regnabon-jag-har-inte-sovit-pa-fem-manader/lqyx2w8r?fbclid=IwAR1ZVOkYBcS9PQEObukOHsRbDKWIyJbpisa7mFQ6m_Y6gjo7ZXpypNfUxaE
https://nt.se/nyheter/artikel/regnabon-jag-har-inte-sovit-pa-fem-manader/lqyx2w8r?fbclid=IwAR1ZVOkYBcS9PQEObukOHsRbDKWIyJbpisa7mFQ6m_Y6gjo7ZXpypNfUxaE
https://sverigesradio.se/artikel/beskedet-kd-sager-nej-till-vindkraften-i-finspang?fbclid=IwAR3Xs9TsLpKKJkMM0uA3KWwT_hofJb3R-nP89rSb6k8oCzWRnyo2IkQ3xJI
https://nt.se/nyheter/artikel/de-tar-kampen-mot-vindkraften-vart-hus-kommer-att-bli-fullstandigt-obeboeligt/jd6k8o4l?fbclid=IwAR307BxdAXMJcTqqr5lRTjl7hPjbHkSWtoUo-OT4Kz-51dSZnwr-NJyZesY
https://nt.se/asikter/artikel/forsoker-forsta-hur-det-blir-att-leva-med-vindkraftverk/jd6knpxl?fbclid=IwAR307BxdAXMJcTqqr5lRTjl7hPjbHkSWtoUo-OT4Kz-51dSZnwr-NJyZesY
https://nt.se/asikter/artikel/forsoker-forsta-hur-det-blir-att-leva-med-vindkraftverk/jd6knpxl?fbclid=IwAR307BxdAXMJcTqqr5lRTjl7hPjbHkSWtoUo-OT4Kz-51dSZnwr-NJyZesY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wk9URPZ-BOk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2okq3uWqn2jcHEuILz4m7DV3d1MeTC0RlDCFVppVHy_zjyk6ZjI1D0nks

