Sollefteå 2018-03-02

Nyhetsbrev #1/ 2018 från projektet
”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
Det här är första nyhetsbrevet 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.
Samverkan med olika aktörer
Under de senaste månaderna har stort fokus lagts på att träffa och lära känna intressenterna i
projektet. Vi har nu träffat representanter för de flesta kommuner och energibolag som är med i
projektet. Några återstår och de hoppas vi hinna träffa under vårvintern.
Vi har även träffat representanter för lärcentra, gymnasieskolor med mera som erbjuder utbildningar
kopplat till energibranschen. Kompetensförsörjning är en viktig del i projektet och vi kommer att
intensifiera arbetet att identifiera fler utbildningsvägar som är relevanta för att klara framtidens
kompetensförsörjning.
Attrahera ungdomar
Att attrahera ungdomar att intressera sig för energibranschen är viktigt för framtiden. Inom ramen
för projektet kommer vi därför att presentera olika exempel på metoder och metodik för hur det kan
göras. Ambitionen är att ta fram olika koncept som kan tillämpas av de olika intressenterna och
projektetet (och så klart även av andra aktörer).
Ett samarbete har inletts med Ungdomsdelegationen i Sollefteå kommun. Tack vare det har vi en
direktkontakt till en grupp engagerade ungdomar på högstadie- och gymnasienivå där vi har dialog
direkt med ungdomarna. Flera spännande idéer har redan förts fram av ungdomarna själva och vi
återkommer till det.
Medverkan på olika aktiviteter
Projektet har bland annat medverkat med informationsinsatser på vindbrukskonferensen
WinterWind i Åre 6-7 februari och på konferensen Europaforum Norra Sverige med landstings- och
kommunpolitiker från de fyra norrlandslänen på Hallstaberget i Sollefteå 21-22 februari.
Projektpresentation
En enklare projektbeskrivning i ”populärutgåva” har tagits fram. Bifogas som pdf-fil med detta
nyhetsbrev.

Kommunikation
I samarbete med Vindkraftcentrum.se har en webbplats för projektet öppnats. Webbplatsen ligger
under vindkraftcentrum.se och du når den via webbadressen
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/.
Via webbpaltsen kommer vi under våren att påbörja arbetet med att bygga en digital
leverantörsdatabas för att underlätta för regionala affärer.
Projektet finns även representerat i sociala medier via en egen facebooksida. Följ gärna våra
aktiviteter via facebook. www.facebook.se/framtidsgenerator.
Sprid gärna information om projektet i dina kanaler. Hör av dig så skickar vi text- och bildunderlag!
Webbkanalen Studio SOLLEFTEÅ har tagit fram en kort presentationsfilm om satsningar på elintensiv
industri och där finns ett inslag om projektet.
https://www.solleftea.se/naringslivarbete/nyhetsarkiv/2017/kalltklimatochfornybaraenergikallorger
konkurrensfordelar.5.6390f15160207de33d2bbb.html
På gång:
Medverkan vid Höga Kusten Företagarmässa i Kramfors 20-21 april
Medverkan på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik 18-20 maj
Medverkan på energikonferensen Energivärlden i Stockholm 29-30 maj
Hör av dig till oss:

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
www.vindkraftcentrum.se/framtidens_energi
www.facebook.se/vindkraftsgenerator

