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ätverket träffades för att 

diskutera tidigare och 

kommande verksamhet 

och passade på att besöka 

orten för ett av de projekt som pågår i 

nätverkets regi; Lokal förankring av vin-

dkraft.

staffan Magnusson är anställd i projektet 

och berättade om vad vindkrafts-

utbyggnaden hittills betytt för bygden i 

form av inflyttning och en större besöks-

verksamhet.

- nu har vi en plattform och erfarenheter 

för att ta tillvara de ytterligare invester-

ingar som sker nu när nya kraftledningar 

byggs och ny utbyggnad väntar, förklarar 

han.

inklusive inflyttning består befolkningen 

i Lungsjön med kringbyar 90 personer. 

de har sedan många år sin fritidsförening 

som bland annat äger den gamla skolan 

som nu är ombyggd för besöksverksam-

het. 

renoveringen är ett resultat av att turbin-

leverantören med fler hyrde in sina 

arbetare här i en barackby invid skolan.

i Lägergården, som är namnet på den 

gamla skolan, höll nätverket sina diskus-

sioner och några sov också i de hotellrum 

man kan erbjuda. Andra bodde i stugor.

Middag bestod av klassisk norrländsk 

skogshuggarmat, kolbullar, vid kvarndam-

men några kilometer bort. här låg byarnas 

eget kraftverk som byggdes för precis 100 

år sedan.

i raststugan på platsen berättade Anna 

Magnusson, också hon engagerad i det 

lokala projektet om sitt arbete med nyss 

avhållna åre business forum med 2000 

besökare under tre dagar.

Fortsättning nästa sida>>

nätverket För vind-
bruk besöker Lungsjön

n

skäLen vAr FLerA

i trAkten

Bland andra de 149

vindkrAFtverk

soM snurrArenergimyndighetens nätverk för vindbruk förla ett av 
sina återkommande möten till Lungsjön i sollefteå
kommun.



MiddAgsdAgs vid kvArndAMMen tiLLsAMMAns 
Med FLerA bybor. hAns jonsson stekte koL-
buLLAr, För oMväxLings skuLL serverAde Med 
jordgubbssyLt.
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utsikt Med hinderbeLysning. en ovAnLig vy i trAkten eFtersoM MAn 
Från vägAr oCh byAr ser betydLigt Mindre gruPPer Av vindkrAFt-
verk.
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i kvällningen gjordes studiebesök  uppe 

på kapellberget för att beskåda hinder-

belysningen på runt 100 verk från skymn-

ing till månbelyst nattmörker.

under sitt besök fick nätverket också 

tillfälle att höra mer om ssvAbs parker och 

att med Anders hildebertzon, drift- och 

underhållschef hos statkraft, diskutera 

just själva driften av de 149 verken.

Nu har vi en platt-
form och erfarenheter 
för att ta tillvara de 
ytterligare investerin-
gar som sker nu när 
nya kraftledningar 
byggs och ny
utbyggnad väntar.” 
Staffan Magnusson, 
Lungsjön


