
 

 

 

Hänt i veckan 
 

Veckan som gått har i mångt och mycket präglats av paneldebatten med 

Norrköpings politiker som ägde rum i Hörsalen i onsdags.  Nedan kan du läsa 

den korta versionen – senare kommer vi även att publicera det inspelade 

materialet från kvällen. 

Men dessförinnan: 

Holmen drar tillbaka ansökan om Högsjön 

och delar av Klintaberget 
 

Igår meddelade Holmen att man återkallar hela sin ansökan gällande 

Högsjön norr om Finspång och de delar av ansökan för Klintaberget som 

ligger inom Finspångs kommun. 

Beskedet lämnades till Länsstyrelsen i Östergötland, med en kopia till 

Finspångs kommun. I mejlet gällande Högsjön skriver Holmen: 

”Holmen Energi AB återkallar härmed sin ansökan om tillstånd att 

upprätta vindkraftsanläggningen Högsjön, diarienummer 19198-

2021, i dess helhet samt hemställer om att ärendet avskrivs från 

vidare handläggning.”  

Beskedet kommer som en stor lättnad för alla som bor i områdena och som 

känt stor oro och osäkerhet inför framtiden. 

– Jag är oerhört glad å allas vägnar som bor i de här områdena. Vi riktar ett 

stort tack till Finspångs kommun som varit tydliga i sitt ställningstagande 

mot etableringen. De har sagt nej av helt rätt anledningar, med hänsyn till 

människorna, naturen och utvecklingsmöjligheterna för bygden. Sedan får vi 

kanske lov att klappa oss själva lite på axeln också inom RVNO, som arbetat 

intensivt med detta i över 1,5 år och fått gehör inte minst för 

boendeperspektivet i frågan. Det här var en delseger, nu fortsätter arbetet i 

Norrköpings kommun, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i RVNO. 

Från 77 till 9 verk 
 

De 77 verk som Holmen ursprungligen 

planerat har nu blivit 9. Dessa ligger i 

Norrköpings kommun och nu får vi 

avvakta norrköpingspolitikernas beslut 

om en månad. 

Här kan du lyssna på radioinslaget 

med Holmens representant och  

PO Strandberg, ordf RVNO.  

 

Område Klintaberget – 9 av verken som 

ligger i Finspångs kommun faller bort i och 

med Holmens beslut att återkalla sin 

ansökan. 

De nio återstående verken ligger i 

Norrköpings kommun 
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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://sverigesradio.se/artikel/holmen-tar-tillbaka-planer-pa-vindkraft-i-finspang
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Fullsatt i Hörsalen när Norrköpings politiker 

frågades ut om vindkraft 
 

Politikerna fick svara på många och varierade frågor om vindkraft från publiken. 

Samtliga partier i Norrköpings kommunfullmäktige fanns på plats i 

Hörsalen igår kväll för att debattera och svara på frågor om vindkraft. 

Kvällen arrangerades av föreningarna Rädda Kolmårdsskogen och RVNO, 

och parketten i Hörsalen var fylld till sista plats. 

Över 150 personer hade samlats i Hörsalen för att ta del av vad Norrköpings 

politiker hade att säga om vindkraft och om de två aktuella etableringarna 

Klintaberget nära Simonstorp och Jättebergen nära Strömsfors/Krokek. 

Styrkan i att vara två föreningar 
Initiativet till debatten togs av RVNO:s styrelse, som omgående bjöd in 

föreningen Bevara Kolmårdsskogen. En projektgrupp sattes ihop, som haft 

löpande planeringsmöten sedan i februari. Valet av lokal föll på Hörsalen i 

centrala Norrköping. 

 

        

 

 

https://bevarakolmardsskogen.se/


 

Hörsalens foajé. RVNO hälsar välkomna. 

Förutom mejlinbjudan till alla medlemmar i de båda föreningarna ringdes 

många personliga samtal. Politikerna bjöds först in genom ett ”save the 

date” och därefter med en ordentlig inbjudan med specificerade frågor som 

föreningarna ville ställa. 

– Vi såg styrkan i att vara två föreningar och vikten av att bjuda in politikerna 

så att våra medlemmar fick ta del av deras ståndpunkt i frågan. Och inte 

minst ges möjlighet att själva ställa frågor. RVNO har ju funnits sedan hösten 

2020 medan Bevara Kolmårdsskogen är en nystartad förening. De har ju inte 

heller haft ett samråd att ta ställning till. Dessutom är det valår och extra 

viktigt att få ta del av vad respektive parti står i frågan. Tanken var att man 

efter mötet skulle känna sig mer säker på hur man själv ställer sig när det är 

dags att rösta, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO. 

Tydlig bild av var partierna står 
Kvällen inleddes med att ordförandena i de båda föreningarna, Maria 

Morgård från Bevara Kolmårdsskogen, och Per-Olov Strandberg från RVNO, 

hälsade välkomna, med förhoppningen om en saklig debatt i god och trevlig 

ton. 

Därefter fick varje parti hålla ett två minuter långt anförande där man 

redogjorde för hur man står i vindkraftsfrågan. Efter det följde en timslång 

debatt mellan politikerna, ledd av kvällens moderator Widar Andersson, 

politisk redaktör på Folkbladet. 

Debatten gav en tydlig bild av vilka partier som tagit ställning i frågan om de 

två aktuella vindkraftsetableringarna i kommunen och vilka som ännu inte 



 

kommit med besked. Partier som säger tydligt nej till projekten som de ser 

ut idag är L, M och Sd. Mer positiva till planerna är S, C, Kd, Mp och V. 

 

Med tydligt olika uppfattning i frågan: Reidar Svedahl (L) och Lars Stjernqvist (S). 

Efter debatten släpptes ordet fritt och publiken fick möjlighet att ställa 

frågor. Frågorna var många och berörde teman som fastighetsvärden, 

säkerhet, hälsa, företagande, energi, ekonomi, miljöpåverkan och 

medborgaransvar. 

Stort engagemang och bra stämning 
– På det hela taget blev det en lyckad kväll med stort engagemang från både 

politiker och publik. Vi fick klara besked av partierna om var de står i frågan, 

förutom av Vänsterpartiet som inte bestämt sig. Publiken ställde många bra 

frågor och det rådde en bra stämning. En god ton hölls under hela kvällen 

vilket är viktigt för trovärdigheten, säger Per-Olov Strandberg, ordförande i 

RVNO. 

Politikerrepresentanter på plats var Lars Stjernqvist (S), Sophia Jarl (M), 

Florian Aranda (Sd), Eva-Britt Sjöberg (Kd), Karin Jonsson (C), Nicklas 

Lundström (V), Reidar Svedahl (L) och Robert Nordman (Mp). 

______________________________________________________________ 

   

   

Några bilder från bildspel som visades under paneldebatten (Foto: Thomas Karlsson) 
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Karin Jonsson (C), Sophia Jarl (M) och Florian Aranda (Sd). I bakgrunden, kvällens 

moderator Widar Andersson, politisk redaktör Folkbladet. 

Tv, radio och press hade bjudits in till evenemanget och på plats fanns bland 

annat Folkbladet och Sveriges Radio. Några röster från kvällen kan höras i P4 

Östergötlands intervjuer här. Folkbladets rapportering från kvällen hade 

rubriken ”Sista striden i Simonstorp” med frågan om vad som händer med 

möjliga framtida vindkraftsplaner i kommunen om det blir nej från 

politikerna i den här etableringen och citat från en av politikerna i debatten, 

Karin Jonsson (C): 

– Skulle det bli nej i Simonstorp så tror jag inte det blir vindkraft nånstans i 

kommunen. För då har vi provat på Vikbolandet och på ett antal ställen. 

Debatten i sin helhet dokumenterades i videoform av en inhyrd fotograf. 

Videon kommer att publiceras i de båda föreningarnas sociala kanaler, så 

håll utkik! 

Ett stort och varmt TACK till alla politiker, föreningsmedlemmar och till alla 

som varit delaktiga i förberedelserna och genomförandet av debatten! Ett 

extra tack även till Tajts MBT. 

 

Media  
 

 

6 maj – Folkbladet – Varför vill Strandhäll ge mutor åt kommunerna? 

Debattinlägg av Rättvisa Vindar Vid Regna 

5 maj – SVT – SVT:s undersökning visar total politisk enighet kring 

återbäringssystem för vindkraft 

Det råder en total politisk enighet om att det krävs någon form av 

återbäringssystem för kommuner med vindkraftsanläggningar. Det visar 

SVT:s enkät. Regeringen har tillsatt en snabbutredning i frågan. 

5 maj – Sveriges Radio P4 Östergötland – Många frågor under 

vindkraftsdebatt 

Från RVNO:s och Bevara Kolmårdsskogens paneldebatt med Norrköpings 

kommunstyrelses representanter i Hörsalen den 4 maj. 

5 maj – Folkbladet – Sista striden i Simonstorp 

På onsdagskvällen hade organisationerna Rättvisa vindar norra Östergötland 

https://sverigesradio.se/artikel/manga-fragor-under-vindkraftsdebatt?fbclid=iwar0aqmurhfryao-eac7fzp9jads-_hof6mi24ui8euu_d33cx11gyrojtk8
https://folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel/vindkraften-sista-striden-i-simonstorp/l6nopp8r?fbclid=IwAR0D85ss--3CVKUHX1UzNjwkVl5sxyWCCUs6lQZYwJOinvB6e3PGz1Gt4nQ
https://folkbladet.se/debatt/artikel/varfor-vill-strandhall-ge-mutor-at-kommunerna/l7o8388r?fbclid=IwAR2RNDQ5ljEFUjdLAWvnX8YT3wLCE3VV79B9nydvvwC-2UNpy7tDaKknCSU
https://folkbladet.se/debatt/artikel/varfor-vill-strandhall-ge-mutor-at-kommunerna/l7o8388r?fbclid=IwAR2RNDQ5ljEFUjdLAWvnX8YT3wLCE3VV79B9nydvvwC-2UNpy7tDaKknCSU
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-s-undersokning-visar-total-politisk-enighet-kring-aterbaringssystem-for-vindkraft
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https://sverigesradio.se/artikel/manga-fragor-under-vindkraftsdebatt?fbclid=iwar0xrxrvlkpvz7ovrm6vv6t7tdmqdb7oh6suc6wghc3ezwzhgezxfaoecbu
https://folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel/vindkraften-sista-striden-i-simonstorp/l6nopp8r?fbclid=IwAR2fPKmjCuZ7ILFyoUlsgUUbUf1cZneIast9P48NqfPZ5NuZ2AA1UADdDPc
https://folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel/vindkraften-sista-striden-i-simonstorp/l6nopp8r?fbclid=IwAR2fPKmjCuZ7ILFyoUlsgUUbUf1cZneIast9P48NqfPZ5NuZ2AA1UADdDPc


 

(RVNO) och Bevara Kolmårdsskogen samlat Norrköpings politiska grädda för 

en pandeldebatt i Hörsalen. 

4 maj – Folkbladet – Vetot skyddar liv, hälsa och egendom i lokalsamhället 

Kommuners vetorätt mot vindkraft äventyrar industrins omställning och 

tillväxt. 

3 maj – NT – Vindindustrin ett hot mot Klintabergets tjäderlek 

Skona tjäderleken på Klintaberget i Simonstorp från att förvandlas till ett 

industriområde! skriver Gunnar Ljunggren. 

3 maj – NT – Tolkar Svensk Vindenergi statistiken trovärdigt? 

Replik till Daniel Badmans artikel i NT ”Politiken måste samlas för att möta 

industrins elbehov” den 19 april. 

3 maj – SvD – Rotorblad från vindkraftverk rasade 

På måndagskvällen rasade ett rotorblad från ett vindkraftverk i Tranås. 

30 april – Folkbladet – Två torp inlösta för vindkraftssatsning 

Två fastighetsägare har fått sina sommarhus inlösta av Holmen. Husen ligger 

mitt i vindkraftsparken vid Klintaberget. 

 

Idag känns det verkligen väldigt väldigt bra att önska speciellt 

Finspångsborna en  

Trevlig helg! 
 

Nästa vecka tar vi nya tag igen!  

 

 

https://folkbladet.se/debatt/artikel/vetot-skyddar-liv-halsa-och-egendom-i-lokalsamhallet/r09e139r?fbclid=IwAR1Z8DMyDOvr4mfk8-MPkRiXxHFbySW5fZhMRdzbT7Q6BT0QpQK5eUNMjwk
https://folkbladet.se/debatt/artikel/vetot-skyddar-liv-halsa-och-egendom-i-lokalsamhallet/r09e139r?fbclid=IwAR1Z8DMyDOvr4mfk8-MPkRiXxHFbySW5fZhMRdzbT7Q6BT0QpQK5eUNMjwk
https://nt.se/insandare/artikel/vindindustrin-ett-hot-mot-klintabergets-tjaderlek-/lqz6edkl?fbclid=IwAR1mODx4MRKibnwjZlD-6UXaAdTrhDq-BrGuED2mMgFh7ZB8UWOX4oLZnUw
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https://nt.se/debatt/artikel/tolkar-svensk-vindenergi-statistiken-trovardigt/re4ew4yj?fbclid=IwAR3T1Ecw1ohinV61sAuqn08kH6L7xF247ckBudStS7Ee8jjddunm2CezBOI
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