
 

 

 

Hänt i veckan 
 

Nya fotomontage över Klintaberget 
 

Föreningen har låtit göra nya fotomontage för att visualisera de verk som 

återstår i Holmens planer för Klintaberget. Vyn över Simonstorp söderifrån 

blir sig inte lik om verken kommer upp. Dessutom med blinkande ljus dygnet 

runt.  

 

Så här skulle det se ut från Bolens södra strand mot Simonstorp. Åtta verk med en 

höjd av 290 m och blinkande vitt sken syns över byn – vill vi ha det så?  

 

Vy lite längre mot väster.  

 

Medborgarförslag 
 

Påminnelse om tidigare förslag i Finspång 

Påminnelse om medborgarförslag som finns på Finspångs kommuns 

hemsida: ”10xH – Villkor för vindkraft.”  
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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://minasidor.finspang.se/forslag/show/2482


 

”… Jag föreslår att Finspångs kommun beslutar om ett temporärt tillägg till 

översiktstplan 2020 som gäller ansökan om vindkraftsetablering. Ansökan 

kan endast godkännas om man har tagit hänsyn till ett respektavstånd på 10 

x H mellan bostad och vindkraftverk. Annars gäller det kommunala vetot 

mot etableringen.”  

Klicka på länken ovan för att läsa och rösta på förslaget (senast 30 maj). Du 
måste vara skriven i Finspångs kommun och ha ett bank-id för att kunna 
rösta. Det är viktigt att så många familjemedlemmar som möjligt utnyttjar 
sin rättighet och röstar på förslaget.  

 

PM 2022-03-25  
Kommunernas ansvar vid tillstyrkan av vindkraft. 

Skydd för äganderätten av näraliggande fastigheter vid en 

vindkraftsetablering  

Bifogat detta veckobrev får du en PM som idag är inskickad till Norrköpings 
kommunstyrelsen i Norrköping. Den ligger också på vår hemsida under 
RVNO Opinion.   

 

Medlemsavgift 
 

Stötta föreningen med bidrag 

På årsmötet beslutades att bara nya medlemmar betalar årsavgiften på 100 

kronor och därmed blir betalande medlemmar i RVNO.  

Du som redan är medlem, berätta gärna för familj, vänner och 

arbetskamrater att ett bra sätt att stötta oss i arbetet är att bli medlem. De 

pengar vi har går till fasta kostnader och framför allt till naturgruppen som 

håller i djurinventeringarna. Vi kommer vid olika tillfällen be om riktade 

bidrag men du får naturligtvis när som helst swisha en peng till vår 

verksamhet.  

 



 

 

Media 
 

 

 

31 mars – NT – Holmen saknar den kunskap som miljöbalken kräver 

RVNO bemöter nyhetsartikeln (NT 24/3) där Nils Ringborg, talesman för 

Holmen, uppehåller sig vid de svårigheter Holmen har att förstå att 

industriell verksamhet kan störa fastigheter i omgivningen. 

Även i papperstidningen idag. 

24 mars – NT – Holmen för diskussioner med närboende 

Holmen för dialog med vissa intressenter som påverkas direkt av företagets 

planer på storskalig vindkraft. I potten ligger Vänsterpartiets sju mandat – 

dessa kan bli direkt avgörande för projektets framtid. 

28 mars – Sveriges Radio P4 Östergötland – Vänstern vågmästare i 

vindkraftsfrågan 

Vänsterpartiet är vågmästare när vindkraftsfrågan i norra Norrköping ska 

avgöras. 

28 mars – Sveriges Radio P4 Östergötland – Hans-Ove sålde stugan till 

Holmen – vill inte bo bland vindkraftverk 

Fastighet i Klintaberget sålt av privatperson till Holmen.  

 
Karta: Lantmäteriet 

Trevlig helg! 
 

https://nt.se/debatt/artikel/holmen-saknar-den-kunskap-som-miljobalken-kraver/jnkpgymj
https://nt.se/nyheter/norrkoping/artikel/holmen-forhandlar-med-narboende-de-vill-vinna-vansterpartiets-sju-mandat-inget-jag-vill-kommentera/r1e5pvxl
https://sverigesradio.se/artikel/vanstern-vagmastare-i-vindkraftsfragan
https://sverigesradio.se/artikel/vanstern-vagmastare-i-vindkraftsfragan
https://sverigesradio.se/artikel/hans-ove-salde-stugan-till-holmen-vill-inte-bo-bland-vindkraftverk
https://sverigesradio.se/artikel/hans-ove-salde-stugan-till-holmen-vill-inte-bo-bland-vindkraftverk

