Sollefteå 2018-04-27

Nyhetsbrev #3/ 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.

Vindkraftseminarium i Lungsjön
Onsdagen den 18 april arrangerades ett vindkraftseminarium på Lungsjöns lägergård utanför Ramsele. Syftet med
seminariet var att projektörer och andra aktörer som planerar vindkraftsatsningar i ”triangeln” mellan Sollefteå-RagundaStrömsund skulle få möjlighet att träffa företrädare för berörda kommuner.
Seminariet var ett samarrangemang mellan Energimyndighetens projekt ”Lokal
förankring av vindbruksprojekt” och projekt ”Vindkraft – generator för hållbar
utveckling”.
Totalt samlade seminariet ett 30-tal deltagare. Ambitionen framöver är att arrangera
motsvarande seminarier i andra områden där vindkraftsatsningar är aktuella inom det
geografiska området för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” i
Mellannorrland.
Hans-Erik Flodin från Nordan Vind
Vindkraft AB och Flemming Engelstoft
från Windspace.

Läs mer på projektets webbplats:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/index.php/ettan/477-vindkraftseminarium-i-lungsjon-samlade-projektorerinvesterare-och-kommunala-beslutsfattare

Monter på Höga Kusten Företagsmässa i Kramfors
20-21 april arrangerades Höga Kusten företagsmässa i tennishallen i
Kramfors. Företagsmässan, som var ett samarrangemang mellan
Kramfors och Sollefteå kommuner, lockade fler tusen besökare.
Många ville diskutera vindkraft när projektet medverkade med en
utställningsmonter på Höga Kusten Företagsmässa i Kramfors.
- Vindkraft är en fråga som engagerar och många har åsikter, såväl för
som emot. Därför är det oerhört värdefullt för oss att vara med i sådana
här sammanhang och kunna informera om hur vindkraft kan vara en
generator hållbar utveckling, säger projektkommunikatören Erik Löfgren.
Hans Pahlin och Sollefteås kommunalråd Åsa Sjödén.

Läs mer på vår webbplats:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/index.php/ettan/478-manga-besokare-i-var-monter-pa-hoga-kustenforetagsmassa

E.ON Wind söker Site Supervisor
E.ON Wind Sweden söker en Site Supervisor som ska ansvara för utförandet av underhålls- och reparationsarbete på de
kommande vindkraftparkerna Åliden och Brattmyrliden. Sista ansökningsdag 13/5.
Läs mer på E.ONs webbplats:
http://karriere.eon.beesite.de/html/jobad41665.html

YH-utbildningar inom energisektorn - två veckor kvar av ansökningstiden
15 maj är sista ansökningsdag till de YH-utbildningar inom energisektorn som genomförs i höst
inom projektets verksamhetsområde i Norrlands inland.
Än finns det platser kvar till de tre utbildningarna vindkrafttekniker i Strömsund och
vattenkrafttekniker respektive eldistributionstekniker i Jokkmokk.
Sprid gärna information i dina nätverk om dessa utbildningar – vi behöver fler sökande!
Vindkrafttekniker – YH-utbildning Strömsund
(sista ansökningsdag 15 maj):
http://www.hjalmar.nu/241.html
Vattenkrafttekniker – YH-utbildning Jokkmokk
(sista ansökningsdag 15 maj):
http://www.lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/vattenkrafttekniker/
Eldistributionselektriker – YH-utbildning Jokkmokk
(sista ansökningsdag 15 maj):
http://www.lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/yrkesutbildning/eldistributionselektriker/
Alla tre utbildningar startar efter sommaren (slutet av augusti, se respektive utbildning för exakt datum).

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

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

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

