
 

 

 

Hänt i veckan       

 

RVNO fortsätter informationsarbetet inför valet. I lördags var det full fart på 

diskussionerna under marknaden i Regna. 

 

 

RVNO på plats på Regnamarken i lördags tillsammans med Rättvisa vindar vid 
Regna, RVVR.  

Med extra fokus på valet och på politikernas ansvar i frågan om storskalig 

vindkraft i norra Östergötland har RVNO de senaste veckorna delat ut 

broschyrer och informationsmaterial och funnits på plats på flera ställen för 

att samtala och svara på frågor. Arbetet fortsätter ända fram till valet. 

Utdelning av broschyrer och informationsmaterial, debattartiklar och många 

intressanta möten med boende och besökare i norra Östergötland. De 

senaste veckorna har RVNO fokuserat arbetet på kunskapsspridning och 

samtal om storskalig vindkraft särskilt inför valet den 11 september. Med 

förhoppningen att så många som möjligt ska ställa krav på 

kommunpolitikerna om tydlighet och om att värna boendes och 

kommunmedborgares intressen. 

De senaste två veckorna har vi delat ut broschyrer och kartor som visar hur 

säkerhetsavstånd till vägar skulle påverkas vid en vindkraftsetablering i 

Klintaberget (bara tre av tolv planerade verk lever upp till säkerhetskraven). 

Materialet har delats ut i brevlådor i Näkna, Simonstorp, Ändebol, Kalbo, 

Bränntorp och Bremyra, och på plats bland annat i parken i Simonstorp, 

utanför Coop i Åby, tillsammans med föreningen Bevara Kolmårdsskogen, 

och senast nu på Regnamarken i Regna i lördags, tillsammans med Rättvisa 

vindar vid Regna, RVVR. 

– Det har blivit många givande möten och samtal. Människor har många 

tankar och känner oro inför hotet om storskalig vindkraft i sitt närområde. 

Om sin boendemiljö, hälsopåverkan, säkerhet, natur och friluftsliv och 

påverkan på fastighetsvärdet. Inför valet den 11 september hoppas vi att så 

många som möjligt tar chansen och gör sin röst hörd gentemot politikerna 

och kräver att de inte lägger sig platt inför storbolagens intressen och 

okritiskt släpper igenom exploateringar som riskerar så stor negativ 

påverkan på så många, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO. 
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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. 

 



 

 

Media 
 

I Dagens Industri kunde vi läsa i veckan att Försvaret inte kommer att lämna 

några nya besked om vindkraft förrän i mars nästa år – Försvarsmakten har i 

uppgift att lämna tidiga besked om sin inställning till nya 

vindkraftsetableringar och man har nu fullt upp med att ta ställning till 

havsbaserad vindkraft enligt regeringsuppdrag.  

31 augusti – NT – Vindkraftverken måste byggas på säkert avstånd 

“Sverigedemokraterna tar sitt kommunala ansvar och säger nej till 

vindparken i Klintaberget. Orsaken till det är att vindparken ligger för nära 

bebyggelse där människor bor eller vistas. 

30 augusti – NT – Levande landsbygd innebär väl fungerande infrastruktur 

Svar från KD på insändare den 25 augusti av RVNO ”Vi undrar hur KD tänker 

sig värna en levande landsbygd”. 

29 augusti – NT – Det räcker inte med att rykten sprids på sociala medier 

Replik av Lotta Lanne, Naturskyddsföreningen, på insändare den 17 augusti 

av Helen Karlsson, docent i miljömedicin. 

 

Östgötadagarna 2022 

I helgen är det dags för Östgötadagarna igen och i vårt 
närområde i norra Östergötland finns flera mål värda 
att besöka: gå gärna in på kartan för att kolla vilka och 
där kan du lägga upp en road trip.   
 

 

Trevlig helg!  
 

 

https://nt.se/debatt/artikel/vindkraftverken-maste-byggas-pa-sakert-avstand-/j8y8d4pl
https://nt.se/debatt/artikel/levande-landsbygd-innebar-val-fungerande-infrastruktur/l7z1xm5j
https://nt.se/debatt/artikel/det-racker-inte-med-att-rykten-sprids-pa-sociala-medier/r9yzvoxl
https://maps.ostgotadagarna.se/sv/karta/314466/karta

