Sollefteå 2018-08-27

Nyhetsbrev #6/ 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.

Nätverksträff i Lungsjön 26 september för vindkraftkommuner
I anslutning till Branschforum Vindkraft i Östersund den 27 september bjuder vi in till en träff för kommuner som står inför
vindkraftsetableringar onsdagen den 26 september på Lungsjöns lägergård utanför Ramsele i Sollefteå kommun.
Här får du chansen att träffa kollegor från andra vindkraftskommuner runt
om i landet för att diskutera vindkraftens möjligheter för lokal och regional
utveckling. På plats i Lungsjön i västra Sollefteå kommun visar vi exempel på
hur byborna tog chansen att utveckla bygden när Skandinaviens största
vindkraftpark byggdes runt stugknuten.
Träffen är ett samarrangemang mellan projektet ”Vindkraft – generator för
hållbar utveckling”, ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” och
Vindkraftcentrum.se
Här finns inbjudan och preliminärt program som pdf-fil:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/images/inbjudan_lungsjomote_180926.pdf

Branschforum Vindkraft i Östersund 27 september
Den 27 september är det dags igen för Branschforum Vindkraft i Östersund, det årliga arrangemanget där
branschföreträdare träffas. Bakom arrangemanget står Vindkraftcentrum.se.
Branschforum Vindkraft vänder sig till företag, kommuner och övrig offentlig verksamhet
Se Vindkraftcentrum.se för mer information:
http://vindkraftcentrum.se/

Företagsfrukost i Kramfors
Den 24 augusti medverkade projekt ”Vindkraft – generator för hållbar
utveckling” vid en företagarfrukost i Kramfors. Projektledaren Hans Pahlin
berättade om projektet, dess syfte och mål och vad som är på gång med
vindkraftetableringar i Kramfors med omnejd.
Kramfors kommun är en av de kommuner som är medfinansiär i projekt
”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.
Se artikel från arrangemanget i Tidningen Ångermanland:
https://www.allehanda.se/artikel/vasternorrland/kramfors/sa-kanvindkraften-ge-jobb-till-adalen-vindkraftsprojektet-tipsade-om-hurforetagen-kan-forbereda-sig-stora-mojligheter

Statkraft söker kraftverkschef
Statkraft söker en kraftverkschef till kraftgupp Sollefteå. Inom kraftverksgrupp Sollefteå arbetar totalt cirka 30
medarbetare varav flertalet är tekniker. I kraftverksgrupp Sollefteå ingår vattenkraftsproduktion i Ljungan, Gideälven,
Moälven, Nätraån, Skellefteälven och Umeälven.
Läs mer om tjänsten och hur du söker via nedanstående länk:
https://statkraft.easycruit.com/vacancy/2130527/54490?iso=se

Hör av dig till oss:
Snabbfakta projekt
”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Huvudprojektledare:
Hans Pahlin
E-post: hans.pahlin@solleftea.se
Telefon: 070-100 91 82
Projektledare kompetensutveckling:
Evelina Nyberg
E-post: evelina.nyberg@solleftea.se
Telefon: 0620-68 20 00
Projektkommunikatör:
Erik Löfgren
E-post: erik.lofgren@solleftea.se
Telefon: 070-206 58 90
Besöksadress:
Sollefteå kommunhus, Djupövägen 3, Sollefteå

Besök oss på webben och följ oss på Facebook:
www.vindkraftcentrum.se/framtidens_energi
www.facebook.se/vindkraftsgenerator

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

