
 

 

 Hänt i veckan 

   

Helgerna är överståndna och vardagen lunkar på. RVNO har haft årets första 

styrelsemöte och dragit upp linjer för det fortsatta arbetet mot ett 

vindkraftsfritt Norra Östergötland. Ett bra politikermöte har genomförts och 

planerna för föreningens första årsmöte börjar ta form.  

 

Media 

RVNO har flitigt synts i media den senaste tiden och här har vi sammanfattat 

en del insändare och repliker: 

 

SVT Nyheter 13 januari 

Boende i Västervik kommer att kräva skadestånd om vindkraftverk byggs 

Igår överlämnades 1023 skadeståndskrav från boende i Västerviks kommun 

till kommunledningen. Kraven gäller förlorade fastighetsvärden till följd av 

tre planerade vindkraftsetableringar. Skadeståndskraven gäller förluster i 

fastighetsvärden som skulle bli följden om vindkraft etablerades i de tre 

områdena Tribbhult, Lervik och Lebo. Fastighetsägare upp till åtta kilometer 

från de planerade verken står bakom kraven, som i nästa steg ska lämnas 

vidare till vindkraftsbolaget. 

Läs mer… 

 

NT 7 januari – Holmens vindkraftsplaner största hotet mot Norrköpings 

flygplats  

RVNO svarar: I NT den 31 december 2021 skriver ett stort antal företrädare 

för Norrköpings näringsliv om vikten av att ha en flygplats i Norrköping. Bra 

kommunikationer är som företrädarna skriver mycket viktigt för att 

näringslivet ska kunna utvecklas. Det är då inte så lite förvånande att två 

företrädare för Holmen; Henrik Sjölund, vd, och Fredrik Lundberg, storägare, 

samtidigt låter det företag de representerar ägna sig åt verksamhet som 

motarbetar och i förlängningen förhindrar flygplatsens verksamhet. 

Läs mer …  

 

NT 5 januari – Dags att inse det omöjliga med vindkraftsprojektet 

Insändare av RVNO.  

 

Folkbladet 1 januari – Flera av Holmens vindkraftverk står för nära vägar 

Flera av vindkraftverken Holmen planerar nära Simonstorp i Norrköpings 

kommun är placerade för nära vägar. Detta i förhållande till 

säkerhetsavstånden som anges i kommunens översiktsplan. 

”Om man tittar på de säkerhetsavstånd som Norrköpings kommun har sagt 

att det ska finnas i samband med vindbruksetableringar så innebär dessa 

bland annat att det ska vara 740 meter till större vägar med de höjder på 

vindkraftverk som Holmen söker tillstånd för. De får inte stå närmare en väg 

än 740 meter – och det gör de här, säger RVNO:s ordförande Per-Olov 

Strandberg till Folkbladet. 

Läs mer … 
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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. 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/over-1000-hot-om-skadestand-efter-vindkraftsplaner
https://rvno.se/boende-i-vastervik-kommer-att-krava-skadestand-om-vindkraftverk-byggs/
https://rvno.se/holmens-vindkraftsplaner-storsta-hotet-mot-norrkopings-flygplats/
https://rvno.se/holmens-vindkraftsplaner-storsta-hotet-mot-norrkopings-flygplats/
https://rvno.se/holmens-vindkraftsplaner-storsta-hotet-mot-norrkopings-flygplats/
https://rvno.se/dags-att-inse-det-omojliga-med-vindkraftsprojektet/
https://rvno.se/flera-av-holmens-verk-star-for-nara-vagar/
https://rvno.se/flera-av-holmens-verk-star-for-nara-vagar/


 

 

 

NT 29 december – KD följer inte partilinjen på riksnivå 

Insändarsvar av RVNO: I NT den 20 december skriver Eva-Britt Sjöberg att 

Kristdemokraterna i Norrköping förbehållslöst kommer att ställa sig positiva 

till Holmens vindkraftsetablering i Klintaberget. En linje som går tvärs emot 

partilinjen på riksnivå. 

Läs mer … 

 

NT 23 december – Sverige bör mäta vindkraftsljud enligt WHO:s riktlinjer 

Artikel skriven av Ulla Heine, läkare och medlem i RVNO:s hälsogrupp.  

 

NT 20 december – Hur extremt är motståndet mot vindkraft 

RVNO svarar Lorentz Tovatts och Agneta Niklassons artikel i samma tidning. 

 

Ha en trevlig helg!  

 

 

VAD TYCKER DU? 

Utifrån kartan ovan som illustrerar de säkerhetsavstånd som 

Norrköpings kommun anger i sin översiktsplan skulle vi i 

föreningen vara intresserade av att få höra synpunkter från 

dem som har fastighet inom Klintaberget och som använder 

de vägar som visas i kartan. Även boende inom Katrineholms 

kommun kan bli berörda. Känner du att du vill framföra 

synpunkter så hör av dig till kontakt@rvno.se.  
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