Sollefteå 2018-06-21

Nyhetsbrev #5/ 2018 från projektet
”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
Det här är ett nyhetsbrev från ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.
Under projektets gång kommer vi att regelbundet skicka ut information om vad som är på
gång inom projektet och hur vi för arbetet vidare.
Du får det här nyhetsbrevet eftersom vi har haft kontakt inom ramen för projektet. Vill du inte
ha nyhetsbrevet fortsättningsvis kan du meddela oss det på enklast möjliga sätt genom att
svara på det här på mejlet.

Studiebesök till vindkraftparker med skolungdomar
Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” arbetar brett för att finna nya vägar att attrahera ungdomar att söka
sig till energibranschen när de ska göra sina yrkesval. En idé som vi nu testar är att arrangera endagsresor med
studiebesök i en vindkraftpark och på ett vattenkraftverk för skolungdomar.
En första resa gjordes i mitten av juni med högstadie- och
gymnasieungdomar från den så kallade Ungdomsdelegationen i Sollefteå
kommun med besök på Ögonfägnadens vindkraftpark utanför Ramsele och
Nämforsens vattenkraftverk i Näsåker.
Studiebesöket kommer nu att utvärderas. Därefter kommer ett ”paket”
presenteras för berörda ”vindkraftskommuner” i Norrlands inland för att de
ska kunna genomföra studiebesök till vindkraft- och vattenkraftanläggningar
på respektive ort för att locka och attrahera fler ungdomar till jobb inom
energisektorn när de ska göra sina gymnasie- och yrkesval.
Läs mer på projektets webbplats:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/index.php/ettan/484-sa-ska-vi-locka-fler-ungdomar-till-energibranschen

Västernorrlands landshövding fick information om projektet
Den 18 juni besöktes ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” av Västernorrlands nya landshövding Berit Högman. Det var i samband med att landshövdingen var i Sollefteå på ett kommunbesök som projektkommunikatören Erik
Löfgren fick möjlighet att informera landshövdingen om projektet, dess mål och
syfte och projektets framtidsvisioner.
Läs mer på Sollefteå kommuns webbplats:
https://www.solleftea.se/kommunpolitik/nyheter/2017/sollefteakommunvalko
mnarlandshovdingen.5.6390f15160207de33d5368.html

Evelina Nyberg ny medarbetare i projektet
Evelina Nyberg har rekryterats som projektledare för kompetensutvecklingsfrågor i projektet
”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Evelina kommer närmast från Umeå där hon
studerat på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Umeå universitet.
- Jag kommer att arbeta halvtid med kompetensförsörjningsfrågor i det här projektet och halvtid
som studie- och yrkesvägledare på Reveljen. Det känns spännande att få arbeta med någonting
nytt och som jag tror kan bli framgångsrikt, säger Evelina.
Läs mer på vår webbplats:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/index.php/ettan/485-evelina-nyberg-nymedarbetare-i-projektet

Styrgruppsmöte för projektet
Den 14 juni hölls projektets första styrgruppsmöte. Det blev en intressant och givande dag med redovisning av hur långt
projektet kommit och diskussioner om hur projektet ska arbeta framåt med fokus på affärsmöjligheter för lokala och
regionala företag och hur projektet kan bidra till att trygga kompetensförsörjningen till vindkraftssektorn i regionen.
Projektets styrgrupp består av representanter för Vattenfall Vindkraft, SCA Energy AB, Statkraft, Sollefteåforsen AB,
Sollefteå kommun, Akademi Norr, Strukturum i Jokkmokk AB och Vindkraftcentrum.se.

Workshop om nya digitala kanaler för att nå ungdomar
I början av juni genomförde projektet tillsammans med Forefront Consulting en
workshop med en grupp ungdomar i högstadie- och gymnasieålder för att på ett
förutsättningslöst sätt diskutera hur nya digitala kanaler kan användas för att nå
ungdomar och väcka deras intresse för energifrågor och framtida energilösningar
för att nå målet om 100 % förnybart år 2040.
En av idéerna som testades vara att använda mobilspel med vindkraftstema.
Workshopen ska nu utvärderas i projektet för att se om några idéerna kan användas
i den nya kommunikationsplattform som projektet har i uppdrag att ta fram.
Läs mer på vår webbplats:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/index.php/ettan/486-workshop-om-nya-digitala-kanaler-for-att-naungdomar
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Tillsammans med Energimyndigheten driver Sollefteå
kommun ett projekt för att öka den regionala nyttan
av såväl genomförda som planerade vindkraftsinvesteringar i Norrlands inland. Projektet pågår under
perioden 2017-07-01 till och med 2019-12-31 i nära
samverkan med bland andra olika berörda kommuner i
regionen och branschföretag.
Projektägare:
Sollefteå kommun
Övriga kommuner:
Kramfors, Jokkmokk, Sorsele, Strömsund och Åsele
Branschföreträdare:
E.ON, Forsca, SCA Energi, Sollefteåforsen, Statkraft och
Vattenfall Vindkraft
Övriga:
Akademi Norr, Energidalen i Sollefteå,
Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västernorrland,
Region Västernorrland, Strukturum i Jokkmokk AB och
Vindkraftcentrum.se

