Sollefteå 2018-10-29

Nyhetsbrev #8/ 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.

Föreläsning: ”Vägen till 100 procent förnybart år 2040 – möjligheter för Sollefteå”
Hans Pahlin och Erik Löfgren från projektet höll den 17 oktober en frukostföreläsning
på Reveljen Lärcenter i Sollefteå på temat ”Vägen till 100 procent förnybart år 2040 –
möjligheter för Sollefteå”. Det blev många intressanta frågor och diskussioner om
förnybart och vilka arbetstillfällen det kan skapa i framtiden.
Här kan du läsa mer om föreläsningen:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/index.php/ettan/493-omstallningentill-100-procent-fornybar-elproduktion-skapar-stora-mojligheter-for-norrlands-inland
Här kan du ladda ner presentationen som pdf-fil :
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/images/181027_forelasning_reveljen.pdf

Inbjudan till avslutningskonferens på Lungsjöns Lägergård, Ramsele, den 27 november
Lungsjöns Fritidsförening och Energimyndigheten har drivit projektet ”Lokal
förankring av vindbruksprojekt”. Projektet avslutas vid årsskiftet och nu
bjuder projektägarna in till ett avslutningsseminarium där vi får ta del av
erfarenheter och idéer om hur vindkraft kan ge lokal tillväxt och få en hel
bygd att blomstra.
Tid: Tisdag 27 november klockan 09.30 – 16.00
Plats: Lungsjöns Lägergård utanför Ramsele i Sollefteå kommun.
Anmälan: Senast 16 november till Staffan Magnusson.
För mer information: Staffan Magnusson, telefon 070-334 06 79, e-post staffan@lungsjon.se
Ladda ner inbjudan och program som pdf-fil:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/images/inbjudan_program.pdf

Föreläsningsturné om ”Vägen till förnybart år 2040”
Under hösten och vintern kommer Erik Löfgren från projektet att besöka bland annat
högstadiet i Åsele och gymnasiet i Sollefteå för att föreläsa om omställningen till 100
procent förnybar elproduktion i Sverige och vilka jobbmöjligheter det innebär i Norrlands
inland.
- Det är alltid inspirerande och givande att få träffa ungdomar och ambitionen är att vi
ska kunna besöka skolor även i de övriga kommunerna som medverkar i projektet, säger
Erik Löfgren.
Om du vill att Erik Löfgren ska komma till din kommun och hålla en timslång föreläsning/ workshop med skolungdomar på
temat ”Vägen till 100 procent förnybart” kan du slå en signal eller skicka ett mejl.
Erik Löfgren, projektkommunikatör i ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
Telefon: 070-206 58 90
E-post: erik.lofgren@solleftea.se

Ny rapport från Svensk Vindenergi
I samband med Svensk Vindenergis årliga vindkraftskonferens i
Stockholm presenteras en ny rapport om svensk vindkrafts
utvecklingspotential.
För att nå målet om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040
behöver vindkraften gå från dagens cirka 17 TWh till en
årsproduktion motsvarande minst 70 TWh. Då måste över 200
miljarder kronor investeras i vindkraft.
Men det finns flera hinder som riskerar att försena och fördyra
vindkraftsutbyggnaden, som nästa regering måste hantera snarast. I
Svensk Vindenergis nya rapport ”100 procent förnybart 2040 –
Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”, adresseras dessa
utmaningar med förslag på åtgärder.
Ladda ner rapporten som pdf-fil:
https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2018/10/Svensk-Vindenergi-100-F%C3%B6rnybart-2040-FINAL.pdf

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: 070-202 11 79
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

