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VÅRT ANDRA NYHETSBREV 
 

Detta är sista nyhetsbrevet som går ut i mail. Sen hittar 

du det på hemsidan. (rvv.se) Det är snart jul och vi har 

väldigt speciella tider med Corona och restriktioner, så 

julen kanske inte blir som vanligt. 

COVID 19 
Fortsätter drabba oss 

Ännu en våg av pandemin och vi får försöka träffas 

utomhus. Styrelsen har nyligen haft ett coronasäkert 

möte före jul. Vi beaktar förstås myndigheternas 

rekommendationer om att max träffas 8 personer och 

hålla avstånd när vi träffas.  

FACKELTÅG 23/12 
Vi håller fast vid traditionen 

Flera år har några tappra själar gått 

fackeltåg ner till badplatsen dagen före 

jul. I år kanske det känns ännu mer aktuellt eftersom vi 

inte kan träffas inomhus. I fackeltåget håller vi långt 

avstånd och sjunger julsånger samt tar lite glögg och 

pepparkakor nere vid badplatsen. Häng med – det är 

mysigt! (Föreningen tillhandahåller facklor – eller ta med ficklampa, glögg, 

pepparkakor el vad man vill ha) Möte kl 16.00 vid Midsommarängen. 

MILJÖ OCH KULTUR I OMRÅDET 
Vi vet att vi har ett unikt område – men det finns massor att skydda! 

Under året har många varit extra noga med att rapportera allt unikt till 

Naturportalen och dessutom har en miljökonsult tagit fram en utredning som visar 

att vårt område är späckat med skyddsvärd natur och arter. Hela 53 skyddsvärda 

arter finns (bl a hasselsnokar, spillkråkor, fladdermöss, orkidéer mm) Många finns just 
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där JM planerar att bygga så det är VÄLDIGT viktigt att vi värnar om detta! De röda 

och orange områdena på bilden nedan är skyddsklass 2 och 3. 

 

Rädda Aspvik 

På vår hemsida tar vi upp detta och mycket annat. Du 

har väl tittat och delat till alla dina vänner? Vi har 

också kopplat upp oss på sidorna ”Vi Värmdöbor” och 

”Värmdöbor” vilket tillsammans med egen pushning av 

vår sida har genererat en räckvidd på ca 15000 

personer och vi har haft nära 2000 som tittat på vår 

sida!!  Gå till facebooksidan  Rädda Aspvik här:  

 

Klimat- och miljöutmaningen i vårt område 

Med tanke på de klimatförändringar som sker så kanske det kan 

vara bra om vi funderar på vårt eget klimatavtryck. Hur gör vi med 

källsortering, hur tänker vi när vi reser och vad väljer vi för mat. 

Exempelvis: 

 

 Använd motorvärmare istället för att ställa bilen på tomgång. 

Bilen släpper ut som mest med kall motor vintertid. 

Tomgångskörning påverkar människors hälsa negativt.  

 Skaffa den bruna soptunnan också där du kan slänga matavfall. 

 

Testa ditt klimatavtryck och utmana dig själv och grannarna på vem som skapar 

största förändringen under 6 månader. Meddela info@rvv.se ditt nuläge. Vi utser en 

vinnare som prisas i maj! Gå till testet här: https://www.klimatkontot.se  

PLANPROCESSEN – JM EXPLOATERING 
Allt arbete som görs för att påverka 

Vi har fortsatt mycket arbete som pågår mot exploateringen som planeras. Det finns 

nu åtta specialinriktade grupper som alla jobbar för att påverka: 

1. Länsstyrelsen 

2. Media 

3. Planutskottet 

4. Kommunfullmäktige 

5. VA-spåret 

6. Bygglovsspåret 

7. Aspviks- och Sjötorpsvägen 

8. Miljön 

Du är hjärtligt välkommen att delta i någon av dessa. Vi alla engagerar oss på olika 

sätt men vi ser gärna att fler ingår i våra arbetsgrupper! 

 

Protestlista 

I syfte att visa kommunen att många av oss medborgare är emot planprocessen så 

finns det också en protestlista mot exploateringen. Den går via ”skrivunder”. I 

dagsläget har vi 488 på listan men kommunen vill se minst 500 namn för att de ska 

ta upp en protest från medborgarna. Så få HELA familjen, vänner och bekanta att 

skriva under!  Engagera dig här på skrivunder: 

God jul och Gott Nytt År! 

https://www.facebook.com/search/top?q=r%C3%A4dda%20aspvik
http://www.orebro.se/11529.html
mailto:info@rvv.se
Nyhetsbrev%202.docx
https://www.skrivunder.com/nej_till_jms_exploatering_av_aspvik?fbclid=IwAR19MIwFotiAQsUcM4eR8e0RrmBup8cZk0EQASPf1JD2RwuyMcNwyQ2UgdY

