
 

 

 

Hänt i veckan       

 

 
Norrköpings kommun har efter valet i september en ny sammansättning 

där M, KD, och L, med stöd av SD, tagit över ansvaret för kommunens 

skötsel. Den nya styrelsen har förklarat att kommunen inte kommer att 

tillstyrka Holmens planer på en storskalig vindkraftsetablering vid 

Klintaberget i Norra Östergötland. Det innebär att Holmens planerade 

vindkraftsprojekt inte kan genomföras. 

Under det senast året har jag varit övertygad om att projektet är så illa 

tänkt att det omöjligen skulle kunna genomföras. Det handlar om 

närboendes hälsa, om fastighetsvärden, om omistliga naturvärden och 

en hel del annat. Jag är glad över att projektet fallit redan på det första 

hindret – en utebliven kommunal tillstyrkan. Det innebär att en 

långdragen administrativ process hos länsstyrelsen och hos domstolar 

om övriga hinder mot etableringen inte behövs. 

Som ordförande i RVNO ser jag med stor tillfredsställelse att vårt 

demokratiska system fungerar. RVNO är en förening som har små 

ekonomiska resurser, men som genom sina medlemmar besitter stor 

kompetens inom olika sakområden. Holmens i praktiken obegränsade 

ekonomiska resurser och närhet till politiken och S räckte inte till. Våra 

nu folkvalda politiker har förstått vilka skador som en storskalig 

vindkraftsetablering i vårt närområde skulle orsaka för oss boende, för 

småföretag och för värdefull natur. Den självklara konsekvensen är att 

kommunen inte kommer att tillstyrka projektet. Kommunen kommer 

med andra ord att använda sitt veto. 

Vad RVNO under de senaste två åren genomfört är i praktiken en 

tvärvetenskaplig studie, som på ett tydligt sätt beskrivit konsekvenserna 

av den storskaliga vindkraft som Holmen projekterat. Det är glädjande 

att våra valda ombud tagit till sig den kunskap som vi i RVNO tillsammans 

inhämtat, sammanställt och förmedlat. 

En enormt glad o stolt ordförande konstaterar att vi vunnit!!!!!!  

PO Strandberg 
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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://rvno/


 

 

Hotet som försvann 
 

 

Vy över Simonstorp med hotande vindkraftverk i Klintaberget 

 

Vy över Simonstorp med avvärjt hot 

 

  Media 

9 nov - Folkbladet - Nya vindkraftverk tillför ingen samhällsnytta alls - 
Folkbladet 
Svensk Vindenergi försöker nu marknadsföra idén att el-energi kommer från 
två hål i väggen och att det inte spelar någon roll hur den produceras eller 
distribueras. 

4 nov - NT - Miljöpartiet har inte koll på vårt energisystem - NT 
Miljöpartiet påstår att vi i den nya majoriteten i Norrköping sviker 
Norrköpingsborna och lokala näringslivet när vi har sagt ett tydligt nej till 
Holmens planer på vindkraft i vår kommun. 

1 nov - NT Borgerlig samverkan visar att de struntar i framtiden - NT 
Borgerlig Samverkan och SD sviker Norrköpings medborgare och näringsliv. 

1 nov - Att bejaka Holmens planer på vindkraft – varför då? - NT 
Hur man än ser på saken innebär Holmens vindkraftsprojekt vid Klintaberget 
inte ”en snabb ökning av energiproduktionen”, skriver Catharina Roos och 
Per-Olov Strandberg, RVNO. 

31 okt - NT - Kommunen måste göra sitt jobb när det gäller vindkraft - NT 
Olle Vikmång flankerad av Christian Widlund och Robert Nordman verkar tro 
att en miljöprövning av vindkraft hos Länsstyrelsen tar hänsyn till alla 
aspekter av en vindkraftsetablering. 

27 okt - NT - Självklart bejaka Holmens planer på vindkraft - NT 
Oppositionsråden Olle Vikmång (S), Christian Widlund (C) och Robert 
Nordman (MP) "Norrköpings fortsatta utveckling är helt beroende av en klok 
energipolitik, med en ökad lokal och hållbar energiproduktion. Detta är helt 
avgörande ur flera perspektiv". 

https://folkbladet.se/debatt/artikel/nya-vindkraftverk-tillfor-ingen-samhallsnytta-alls/r2zm97xr
https://folkbladet.se/debatt/artikel/nya-vindkraftverk-tillfor-ingen-samhallsnytta-alls/r2zm97xr
https://nt.se/debatt/artikel/miljopartiet-har-inte-koll-pa-vart-energisystem/re8nwkzr?fbclid=IwAR19u7aIWeCqb73zoYd_PJOXQoEVReMNF3Ik5HAWcE3s6LUaZ8Wk8wue-8o
https://nt.se/debatt/artikel/miljopartiet-borgerlig-samverkan-och-sd-sviker-norrkopings-medborgare-och-naringsliv/ly38o79r
https://nt.se/debatt/artikel/att-bejaka-holmens-planer-pa-vindkraft-varfor-da/jv3gzmel
https://nt.se/insandare/artikel/kommunen-maste-gora-sitt-jobb-nar-det-galler-vindkraft/jovn8myr
https://nt.se/debatt/artikel/sjalvklart-bejaka-holmens-planer-pa-vindkraft/lw393dwj


 

6 oktober - NT - Modigt att låta Norrköping visa vägen i energifrågan 
I tisdags presenterade den nya kommunledningen i Norrköping – bestående 
av M, L, KD med stöd av SD – sitt program för den kommande 
mandatperioden. Programmet innebär bland annat ett hälsosamt skifte 
inom energipolitiken, som framgent ska baseras på förnuft snarare än 
förhoppningar.  

Trevlig helg! 

 

https://nt.se/debatt/artikel/modigt-att-lata-norrkoping-visa-vagen-i-energifragan-/l75wyywj
https://nt.se/debatt/artikel/modigt-att-lata-norrkoping-visa-vagen-i-energifragan-/l75wyywj

