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Hur ska du välja  
när det gäller  
storskalig vindkraft  
i norra Östergötland?

Kräv att politikerna  
tar ansvar och gör  
din röst hörd i valet.

www.rvno.se



   som väljare är det en fördel att veta hur 
just ditt parti röstar lokalt i frågan om 
vindkraft i NORRA östergötland.

   en storskalig etablering påverkar ditt liv 
i många avseenden och för många år framåt; 
boendemiljön, närområdet, lokala utveck-
lingsmöjligheter och kanske också din hälsa.

   din fastighet minskar i värde samtidigt som 
vindkraftsbolag och storföretag blir vin-
narna. en etablering och regelverket kring 
ljud och skuggor kan påverka möjligheterna 
till framtida bygglov på din fastighet.

   industriell vindkraft innebär stora 
 ingrepp i naturen. det kräver avverkning  
av skogsområden och får påverkan på  
djurlivet. etableringar kan hota områden 
med höga naturvärden, nyckelbiotoper och 
kulturminnen. tysta miljöer blir bullriga.

har politikerna kunskapen att fatta 
beslut som berör människor, djur 
och natur för så lång tid framåt? 

HÄLSAN
Allt fler studier 
pekar på samband 
mellan vindkraft och 
försämrad hälsa. Vi 
vet ännu för lite om 
hur exempelvis låg-
frekvent buller från 
vindkraft påverkar 
människan. Mer 
forskning behövs  
på området och för-
siktighetsprincipen 
bör råda.

FASTIGHETERNA
Fastighetsmäklare 
dömer ut bostäder 
i projektområden 
som osäljbara 
och den samlade 
värdeminskning-
en i Sverige för 
fastigheter nära 
vindkraft beräknas 
till miljardbelopp. 
En värdeöverföring 
någon annan tjänar 
pengar på.

ENERGIN
Vindkraft är opålitlig 
som energikälla, 
orsakar problem i 
elsystemet och krä-
ver balanskraft som 
allt oftare kommer 
från fossila källor. 
Väderberoende 
kraft bidrar till större 
variationer i elpriser-
na. Svensk vindkraft 
ägs till stor del av 
utländska intressen.

Läs mer på vår  

hemsida om hur  

vindkraften påverkar 

olika områden!



rättvisa vindar norra  
östergötland är en ideell  
förening med syfte att ta  
tillvara naturskydds- och 
miljöskyddsintressen i  
området. Föreningen ska ak-
tivt arbeta för att förhindra 
etableringar som negativt 
påverkar människors livsmil-
jöer samt landskapets särart 
i vårt svenska kulturarv.

Facebook: /rvnosida  
och /rvnogrupp

Instagram: @rvno

Youtube: ”Rättvisa Vindar 
Norra Östergötland”

Centerpartiet: Är i grunden positiva till en utbyggnad 
av vindkraften. Området som är utpekat i översiktspla-
nen bör få miljöprövas. Vi kan ha synpunkter på enskil-
da verk men är generellt positiva till en etablering norr 
om Simonstorp. Ej tagit ställning till Tekniska verkens 
planer eftersom ingen ansökan finns än.*

Kristdemokraterna: Många former av elproduktion 
behövs. Därför ska vi inte stoppa projektet genom att 
använda vårt veto utan tillåta att Länsstyrelsen gör sin 
miljöprövning som de gjort i andra projekt.*

Liberalerna: Vindkraftsindustrier förstör naturen utan 
att ge oss pålitlig el. Folks hälsa påverkas, fridlysta 
fåglar dör, det ger höga koldioxidutsläpp och sprider 
mikroplaster. Boendes fastighetsvärden sjunker.*

Miljöpartiet: Ganska bra förslag. Är för vindkraft men 
håller alltid ett öga på var det är lämpligt.**

Moderaterna: NEJ. Medborgares egendom ska inte 
offras för en nationell energikris. Ersättning för drab-
bade måste lösas och vindkraft kan bara ses som ett 
komplement till kärnkraft.*

Socialdemokraterna: Ganska bra förslag. Vi har behov 
av mer elproduktion och hållbar lokal elproduktion. Vi 
vill att miljöprövningen som behövs ska göras för att se 
om det är möjligt att etablera vindkraft i området.**

Sverigedemokraterna: Säger nej till Holmens vind-
kraftsetablering i Klintaberget. Vi bedömer att den är 
för nära bebyggelse där människor bor och vistas.*

Vänsterpartiet: Norrköping lider av en allt mer 
akut elbrist. Vi måste öka produktionen, också med 
vindkraft. Men varje satsning måste prövas och en lag 
behövs som ger närboende ekonomisk kompensation.*

* Partier som svarat direkt på RVNO:s fråga om hur de 
ställer sig till storskalig vindkraft i norra Östergötland.  
** Partier som inte svarat RVNO men som svarade så här 
i Svt Nyheters Valkompassen på frågan om de anser att 
Norrköpings kommun ska verka för att det byggs 18 nya 
vindkraftverk vid Klintaberget.

i Norrköping

så tycker  partierna

RVNO i samarbete med: 
Bevara Kolmårdsskogen och  
Rättvisa Vindar vid Regna, RVVR


