Sollefteå 2019-02-27

Nyhetsbrev #2/ 2019 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.

Företagarfrukost i Kramfors om vindkraftsatsningar
Det är mycket på gång runt om i vår region när det gäller vindkraftsprojekt.
Bland annat i Kramfors. Därför var Hans Pahlin och Erik Löfgren från projektet
inbjudna till företagsfrukost i Kramfors fredag 1 februari. Drygt 70 företagare
och entreprenörer kom för att lyssna på och diskutera med oss. Givande och
inspirerande!
Läs mer på Kramfors kommuns webbplats:
https://kramfors.se/naringsliv--arbete/nyheter/nyheter---naringsliv-arbete/2019-02-01-tema-vindkraft-vid-foretagsfrukost.html

Arctic Talks om framtidens energilösningar på Jokkmokk vintermarknad
Hans Pahlin och Erik Löfgren från projektet var på plats i Jokkmokk i samband med
första genomförandet av Jokkmokk Arctic Talks om utmaningen att lösa framtidens
kompetensförsörjning i norra Sverige.
Parallellt med seminariet arbetade gymnasieungdomar och studenter i en så kallad
innovationsigloo (Jokkmokk Arctic Talks Innovationsigloo) om hur vi skapar framtidens
klimatsmarta liv i norra Sverige.

WinterWind i Umeå: Vindkraft på väg att bli största energikällan inom EU
En rykande färsk prognos från EU visar att vindkraften kommer att vara största
energikällan för elproduktion bland EUs medlemsländer redan om åtta år (år 2027).
År 2040 kommer drygt 30 procent av elproduktionen inom EU komma från vindkraft
och därmed vara större än till exempel kol, kärnkraft, gas, vattenkraft och solkraft
(idag kommer 10 % av elen från vindkraft). Prognosen presenterades i samband med
den internationella konferensen WinterWind i Umeå den 4-6 februari.

Höga Kusten Företagsmässa 5-6 april med energitema
I samarbete mellan näringslivet och kommunerna Sollefteå och Kramfors
kommer Höga Kusten Företagsmässa att i år anordnas i Sollefteå. Mässan ger er
möjligheter att knyta värdefulla kontakter och samtidigt visa upp ert
varumärke.
Mässan arrangeras på Nipvallen i både hockey- och curlinghallen den 5-6 april 2019. Fredag den 5 vänder sig till företag
och lördag den 6 är mässan öppen för allmänheten.
Förnyelsebar energi är temat i curlinghallen. Sol, vind, vatten, berg- eller jordvärme samt nya idéer och innovationer kring
förnyelsebart tror vi kommer locka många besökare och utställare.
Läs mer om Höga Kusten Företagsmässa här:
http://www.hogakustenforetagsmassa.se/

Företagarträff 20 mars på Höga Kusten Airport om vindkraftsatsningar i Ådalen
Företagarna i Kramfors, Kramfors kommun och Höga Kusten Airport bjuder in till ett möte om framtidens
vindkraftsetablering ar onsdagen den 20 mars klockan 18 på Höga Kusten Airport.
Medverkar gör representanter för bland annat E.ON, Garantia, Kabeko och Vattenfall.
Dessutom finns företagarrepresentanter från Ramsele på plats och svarar på frågor om sina erfarenheter från tidigare
vindkraftetableringar.
Läs mer på Företagarnas webbplats:
https://www.foretagarna.se/event/vasternorrland/2019/mars/vindkraftenergi/

Tips och råd vid vindkraftsetableringar samlade i en folder
Projekt "Lokal förankring av vindbruksprojekt" i Lungsjön, Ramsele har sammanställt
en folder med tips och råd för nya potentiella vindkraftssatsningar. Här har man
sammanställt effekter, möjligheter och viktiga lärdomar, hur bygden använt sig av
sina erfarenheter och ny kunskap efter vinkraftsuppbyggnaden.
De har även tagit fram en välmatad företags- och boendefolder. I den presenteras ett
stort antal företag och dess verksamheter, med kontaktinformation, via annonser och
boendemöjligheter i området.
Här kan du ladda ner ”Tips och råd”:
https://issuu.com/lungsjon/docs/handbok_slutversion_-_vindkraft_201
Här kan du ladda ner ”Företags- och boendefoldern”:
https://issuu.com/lungsjon/docs/foretags-och_boendefolder

Hör av dig till oss:
Snabbfakta projekt
”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
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.
Projektledare:
Hans Pahlin
E-post: hans.pahlin@solleftea.se
Telefon: 070-100 91 82
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

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

