
 

 

 

Hänt i veckan 
 

Årsmöte den 24 mars 
Kallelse till årsmötet i Rejmyre Folkets Hus är utskickad. Har du inte fått 

någon kallelse – sänd ett mejl till kontakt@rvno.se.  

 

Fågelinventering 

 

 

Foto: Mats Thoren 

 

Nu är fågelinventeringen igång igen. De duktiga ornitologerna tar inte 

orimligt betalt, dock behövs en slant och en insats från medlemmarna. 

Swisha gärna till 123 210 76 70 rubrik FÅGEL.  Du kan också sätta in ett 

belopp på bankgiro 5602-4177.  

 

Media 
 

Att debattera lönar sig 

Det är alltid tid att försöka påverka politiker och allmänhet men i synnerhet 

nu när det är dags för kommunpolitikerna att fatta beslut om vindkraft som 

påverkar oss alla som bor i Norra Östergötland. Den senaste tiden har vi sett 

att insändare från invånare som är berörda fått genomslag i lokal media. Ett 

exempel är nedanstående insändare i NT:s nätupplaga igår. Vi har fått 

tillåtelse av signaturen TW att återge hela artikeln.  

Insändare från många olika håll är ett bra sätt att kommunicera åsikter o 

visa på en stark opinion. 

24 februari – NT – Det blåser motvind i kommunens norra delar 

”Det är viktigt att ta protester på allvar skriver frilansande krönikören Lars 

Stjernkvist i Norrköpings Tidningar den 14 februari. 

Vi får hoppas att Lars Stjernkvists arvtagare i det Socialdemokratiska partiet, 
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WEBBPLATS: 

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. 
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kommunalrådet Olle Vikmång med flera, tar till sig av denna uppmaning då 

det blåser motvind i kommunens norra delar framför allt när det gäller 

protester mot de planerade vindkraftsindustrierna i Simonstorp och Krokek.  

Det finns även krafter i den norra kommundelen som pratar om att bilda en 

egen kommun. Sådant har hänt på annat håll, när den politiska ledningen 

inte velat lyssna på de som berörs.  

Det kan inte vara rimligt att kommuninnevånare och skattebetalare på 

landsbygden ska få försämrad livsmiljö och ekonomi på grund av en 

oförstående politisk ledning! 

Som sagt var – ta protesterna på allvar. 

TW - Vindbacken i Norrköping” 

 

Nedanstående dagsaktuella inlägg i debatten är ett exempel på att RVNO tas 

på allvar utanför den lokala debatten, även om införandet är lokalt. Daniel 

Badman, vd för Svensk Vindenergi, får väl anses vara en av de som har 

mycket stort intresse av att vindkraft etableras i Sverige.  

25 februari – Folkbladet – Talade RVNO sanning skulle vindkraft inte finnas 

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi, bemöter RVNOs artikel den 11 

januari. 

25 februari – Folkbladet – Holmen köper upp vindkraftverk i Uppland 

Holmen har köpt upp samtliga aktier i vindkraftsparken Varsvik AB i Uppland 

på Holmens mark. Holmen var sedan tidigare delägare i parken. 

Trevlig helg! 
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