Sollefteå 2019-03-27

Nyhetsbrev #3/ 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.

Årsrapport från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
Projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling” har publicerat en delrapport
för projektets arbete så här långt. Stort fokus har lagts på samverkan med
kommuner, företag och organisationer som är engagerade i projektet.
Läs mer på projektets webbplats:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/index.php/ettan/517-fokus-pasamverkan-med-kommuner-foretag-och-naringsliv

Välbesökt företagarträff på Höga Kusten Airport
om framtida vindkraftsatsningar i Ådalen
Den 20 mars bjöd Företagarna tillsammans med näringslivsenheterna i
Kramfors och Sollefteå till en företagarträff på temat vindkraftsenergi. Drygt
60 företagare från Kramfors och Sollefteå kom till informationskvällen.
Vid den välbesökta informationsträffen medverkade bland andra Lena
Berglund från E.ON, Jesper Berg från Kabeko Kraft, Jeanette Lundqvist och
Pontus Grahn från Vattenfall samt Caroline Nyström från Garantia.
Dessutom fanns Erik Löfgren från projekt ”Vindkraft - generator för hållbar
utveckling” på plats och berättade om erfarenheterna från vindkraftsetableringarna i nordvästra delarna av Sollefteå
kommun för några år sedan och den positiva inverkan det haft på det lokala näringslivet.
Läs mer om företagarträffen på webben:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/index.php/ettan/516-valbesokt-foretagartraff-pa-hoga-kusten-airport-omvindkraft

Informationsträff på lärcentra i regionen om olika YH-utbildningar
Onsdagen den 20 mars arrangerades en gemensam informationskväll för olika
lärcentra i regionen om olika YH-utbildningar inom bland annat energisektorn.
- Branschen är i stort behov att kunna rekrytera personal med rätt kompetens och
utbildning i framtiden och då är det bra att kunna ha sådana här informationskvällar,
säger Hans Pahlin från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.
Med hjälp av modern mötesteknik med videolänk satt deltagarna (och
förhoppningsvis blivande elever) i informationsträffen på olika Lärcentra i regionen,
bland annat Reveljen i Sollefteå, i Kramfors, Sorsele, Vilhelmina med flera platser.
Läs mer på webben:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/index.php/ettan/515-valbesoktinformationskvall-om-yh-utbildningar

Vindkraftkonferens i Åsele för vindkraftkommuner
Den 14-15 mars arrangerade Åsele Näringslivsstiftelse och
Vindkraftcentrum.se en stor vindkommunkonferens i Åsele för ledande
kommunpolitiker och företrädare för kommunala näringslivskontor.
- Med den här konferensen har vi försökt visa de cirka 80
”vindkraftkommuner” som finns i landet hur kommunerna kan dra nytta
av etableringen av vindkraftparker genom ett aktivt näringslivsarbete,
säger Calle Birgersson från Åsele Näringslivsstiftelse.
Läs mer på Vindkraftcentrums webbplats:
http://vindkraftcentrum.se/index.php/arkiv/533-vindkraften-en-nybasindustri-reportage-och-presentationer-aselekonferensen

Dags att söka till vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund
Nu har Hjalmar Strömerskolan i Strömsund öppnat för ansökan till YH-utbildningen till vindkrafttekniker med kursstart den
26 augusti.
Utbildningen är på 300 YH-poäng och bedrivs på heltid under 1,5 år med möjlighet till flexibla studier. En stor del av
studierna kan bedrivas från annan ort än Strömsund. Sista dag för ansökan är 12 maj.
Läs mer på Hjalmar Strömerskolans webbplats:
http://www.hjalmar.nu/241.html

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

