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arian Stranne och hennes 

make Björn har drivit en 

stor boendeanläggning 

i Görvik sedan 2011 för 

inrest personal som arbetat 

med vindkraftutbyggnaden i området. 

Anläggningen har haft 42 hotellrum i 

flyttbara containrar samt ett antal hus och 

lägenheter i närområdet. Som mest hade 

anläggningen 20 000 gästnätter under 

ett år. 

Statkraft SVA Vind AB har byggt tre

närliggande vindkraftparker med totalt 

149 vindkraftverk. Investeringen var på 

ca 6 miljarder och har gett många jobb i 

närområdet. Totalt har vindkraftetabler-

ingarna inneburit nära 650 regionala 

årsanställningar under byggperioden. Nu 

när parkerna är i drift arbetar 37 lokalt 

boende personer med service och under-

håll och kan räkna med arbete i dessa 

parker i 25 år till. Investeringen i boende-

anläggningen innebär ytterligare lokala 

jobb i ett antal år vilket visar på den mer 

långsiktiga nyttan av vindkraftens utbyg-

gnad i länet.

Förutom den lokalt anställda driftperson-

alen finns ett stort antal specialister som 

flygs in för garantiarbeten och avancerad 

service. Dessa behöver någonstans att bo 

och äta vilket har gjort att Marian nu 

investerar runt 3 miljoner kronor i en ny 

utvecklad boendelösning. Ett antal av de 

tidigare cointainerrummen byts nu ut till 

boende i nyproducerade moderna hus. 

Husen är tillverkade av ett lokalt företag, 

Ottsjö Snickeri, vilket Marian sett som 

viktigt.

- Jag köper alla varor lokalt, det är vik-

tigt för bygdens utveckling och framtid. 

Vindkraften kommer att generera nytta 

även i framtiden för oss som bor och 

verkar här säger Marian.

12 nya hus på 
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SSVAB:s vindkraftparker är nu i full drift. 37 personer 
bosatta i trakten har arbete med drift och underhåll.
Förutom detta måste många specialister utifrån
flygas in för garantiarbeten och specialservice.

marian stranne och lars eriksson från hammerdals åkeri 
sätter ut plintar för de nya husen
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telias fiberanslutning till facebook i luleå 

” Backbone North” passerar rätt igenom 

byn och Förenade fiberbyar har nu lyckats 

åstadkomma en anslutning till den digi-

tala motorvägen för boende i området. 

Det innebär bland annat att alla inresta 

specialister kan se tv-program från sina 

hemländer via fiber och hålla kontakt med 

sina nära och kära via Skype.

De nya husen är byggda som Attefallshus 

och specialkonstruerade för att lätt kunna 

flyttas med en lastbil. Det innebär att 

husen senare kan säljas och enkelt trans-

porteras till den nye ägaren.

Ottsjö Snickeri jobbar normalt sett nästan 

enbart med kundanpassade husstommar 

enligt kundernas önskemål. Att få en så 

här stor order att arbeta med under vin-

tern innebar ett perfekt utfyllnadsjobb.

Systemet med Attefallshusen kan vara en 

bra lösning när lokala förmågor vill ta 

hand om boendet vid vindkraftetablerin-

gar som alternativ till “containerboende”.

Beställningen innebar ett 
bra utfyllnadsjobb och 
komplement nu i vinter 
till vår kärnverksamhet 
med unika kundanpas-
sade huskroppar”
Jonas Andersson VD
Ottsjö Snickeri

Det Jämtländska företaget 
Ottsjö snickeri har levererat 
de nya husen.

knut karlsson,susanne Giesen och jan fransson arbetar med att färdig-
ställa husen på plats i Görvik


