
nummer 1 2018

vindkraft 
& förnybart 

n	 Mätutrustning motverkar isbildning sid 18

n	 Lokala entreprenörer krav i Åsele  sid 16 

Jämtlands län

n	Turistföretag lockar 
 med vindkraft sid 14

Caroline har 
koll i Munkfl ohögen sid 12

H avsnäsparken, 
ett ly ft för bygden sid 8    



vindkraft & förnybart2 Jämtlands län nr 1 2018

Tidningen du håller i din hand ges ut av
Pobeda Publication AB i samarbete med Vindkraftcentrum.se.
Tidningen går ut till alla hushåll i Jämtlands län.
Syftet med tidningen är att visa vad som finns och vad som är 
på gång inom förnyelsebar energi i Jämtlands län.

Ansvarig utgivare: Ralph Rentzsch
Layout och produktion: Robert Bolinder 
Försäljning annonser: Pobeda, tel  tel 070-5747290  
Kontakt: ralph@pobeda.se, www.pobeda.se

Ledare.

S
verige har för första gången på länge en tydlig 
politisk riktning i energipolitiken efter den 
blocköverskridande energiöverenskommelse 
som slöts under 2016. Målet i överenskom-
melsen är 100% förnybar elproduktion 2040 
vilket innebär en omställning där kärnkraften 
succesivt fasas ut och ersätts med energi från 

sol, vind och vatten. En utveckling som är nödvändig för att 
bromsa klimatförändringarna. 

Sverige har mycket goda förutsättningar att ställa om till 
ett förnybart energisystem tack vare våra rika naturtillgångar 
och historiska utveckling. Redan nu står förnybara källor för 
närmare 60% av vår elproduktion där vattenkraften utgör 
huvuddelen.

Vindkraften står idag för ca 10% av elproduktionen och 
skulle behöva byggas ut till ca 40% år 2040. Det är inte alls 
något orimligt scenario - Danmark förser redan närmare 50% 
av sin elförsörjning med vindkraft - det på en yta lika stor som 
Jämtland. Vindkraftsutbyggnaden innebär nya vindkraftparker 
men en stor del handlar också om att ersätta äldre vindkraftverk 
med nya mer effektiva verk. Utbyggnaden bedöms enligt flera 
rapporter både vara möjlig och lönsam. Kapital är det heller inte 
brist på - ofta stora pensionsbolag som ser svensk vindkraft som 
en stabil placering.  

Det finns dock en hel del utmaningar som behöver överbryggas 
för att lyckas med utbyggnaden. Vindkraften behöver byggas 
på rätt ställen, i goda vindlägen där påverkan på människa, 
djur och natur är låg. Dessvärre ser jag i min roll som Nationell 
Vindkraftsamordnare att många av dessa ”rätta vindlägen” går 
till spillo. Vindkraften tampas med långdragna tillståndsproces-
ser som varken är effektiva eller rättssäkra. Stora resurser läggs 
ner från både projektör, myndigheter och sakägare. Trots detta 
slutar många projekt i rättstvister eller fälls i sluttampen av 
kommunala veton, ibland helt utan motivering. Självklart ska 
en nogsam prövning ske men nuvarande ordning har ingen 
vinnare. Vi behöver ta ett omtag sätta olika intressen vid samma 
bord - reda ut målkonflikter, hitta lösningar, låta klimatomställ-
ning och samhällsekonomi vägas in i ekvationen.  

Jämtland är ett län som har goda vindlägen och har i och 
med detta möjlighet att dra stor samhällsekonomisk nytta 
av utbyggnaden. All exploatering har en miljöpåverkan men 
bedömningen från forskare är att klimatförändringarna kan 
ha än större negativ påverkan. Klimat- och samhällsnyttan 
behöver därför också vägas in i 
bedömningen.

Jag kommer i min roll som reger-
ingens Vindkraftsamordnare jobba 
för att vi gör denna energiomställ-
ning så resurseffektiv och pragmatisk 
som möjligt – en omställning där 
Jämtland är en av de stora vinnarna.  

Omställning 
pågår 
- Jämtland 
vinnare

KARIN ÖSTERBERG
NATIONELL 

VINDKRAFTSAMORDNARE 
OMRÅDE MITT.

E n helkväll med 
A nders Linder i R amsele

Anders och frun Anna varvar information med 
underhållning under föreställningen.

Den 18 april blir det en helkväll på Solporten 
i Ramsele om förnybar energi och vad vi 
kan göra för en renare värld. Kvällen leds av 
miljökämpen, musikern och mångsysslaren 
Anders Linder där han varvar information med 
musikunderhållning.

Anders Linder, känd för många som barnun-
derhållare via ”Ville, Valle och Viktor”, ”Kapten 
Zoom” och på senare år Peo i ”Vintergatan”, har 
även många andra strängar på sin lyra; Cabaré-
artist, sångare, musiker, filosof och miljökämpe. 

Nu återvänder han till Ramsele i nordvästra 
hörnet av Sollefteå kommun för en helkväll om 
miljöarbete, förnybar energi och hur vi tillsam-
mans kan skapa förutsättningar för en bättre 
värld.

- Jag och min fru Anna Roll varvar information 
med underhållning, det är ju det vi är bäst på, 
skrattar Anders inför återkomsten till Ramsele.

För det är just en återkomst det är frågan om.
- Ja, jag har ju varit i trakterna runt Ramsele 

tidigare. Jag var bland annat här för ungefär två 
år sedan när jag gick en kursvecka med Hola 
folkhögskola om bredbandsbullerbyar och fick 
lära mig otroligt mycket av kursledaren Torsten 
Laxvik. 

Dessutom spelades flera sekvenser av barn-
programmet ”Ville, Valle och Viktor” in i trak-

terna runt Ramsele i början av 1970-talet.
- I samband med det fick vi kontakt med 

Skogsnäskollektivet och i mitten av 1970-talet 
tillbringade vi flera somrar i en stuga utanför 
Ramsele. Därför blev jag jätteglad när jag nu blev 
tillfrågad om jag ville komma till Ramsele med 
mitt program, berättar Anders Linder.

Det blir en helaftonsföreställning på Solpor-
ten inom ramen för det så kallade Lungsjöpro-
jektet ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” 
med Lungsjöns Fritidsförening och Ramsele 
kulturförening som arrangörer.

Strömsundsåkeri 
stort på vindkraftjobb

Janne Ottossons Åkeri med ägaren Janne är 
en av alla lokala entreprenörer som är med 
om att bygga ut vindkraften i Åskälen och 
Munkflohögen. Det handlar om stora mängder 
berg som läggs till grund för vägar, kranplaner 
och fundament.

– Det är många olika entreprenörer här, och jag 
är bara en liten samordnare åt entreprenadföre-
taget Stenger & Ibsen Construction AB, säger 
Janne Ottosson.

– Det här är en fantastiskt rolig arbetsplats 
med många duktig maskinförare. Vi har byggt 

vägarna så att alla tunga materialtransporter kan 
utföras. Vi svarar också för snöröjning och plog-
ning tillsammans med Fyrås Trä. Nu handlar 
det om vägar och kranplaner. Sedan kommer 
nästa fas med att schakta för fundamenten och 
förbereda för gjutningen. Arbetet här är absolut 
största jobbet för oss nu, säger Janne Ottosson.

Han är mån om att framföra att han är en av 
många entreprenörer inblandade.

– Tillsammans kan vi genomföra ett så stort 
projekt som de här vindparkerna, avslutar han.

 
TEXT OCH FOTO: INGER KRAFT ETZLER

Janne Ottosson vid en av sina traktorer.
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Strömsundsåkeri 
stort på vindkraftjobb

Åkaren som 
plogar till 
verken

Varje morgon vid fyratiden kör plog-
traktor och plogbil ut från Brorssons 
Åkeri. De är på väg till Björkhöjden och 
Ögonfägnaden, två vindkraftparker 
med närmare 12 mil att ploga. 

– Vårt uppdrag kommer från SCA, 
berättar Sylve Nordin, en av ägarna till 
åkeriet. 

– Vi plogar den allmänna vägen men 
också fram till totalt 123 snurror.

– Det är att göra hela tiden, det driver 
och blåser, men det finns ju en anled-
ning till att snurrorna står där dom står, 
säger traktorföraren Johan Karlsson.

– Vi sköter alla stickvägar från den 
allmänna vägen in till vindsnurrorna 
och det ska vara klart till klockan sju på 
morgonen. Ibland får vi SMS om någon 
tekniker måste fram till en särskild 
snurra som då blir prioriterad. 

Det har varit en viktig säkerhetsgenom-
gång med de två som sköter plogningen. 
Plogbilen körs av Christer Brorsson och 
traktorn av Johan Karlsson. Det ska t ex 
vara varselkläder, saftblandare på for-

donen, man får inte lämna något skräp. 
– Och inte slänga en snus någonstans, 

inflikar Johan, som har tagit många fina 
bilder under sina turer med traktorn. 

– Man får vara uppmärksam när 
man kliver ur traktorn. Inga allvarliga 
olyckor har hänt, men en gång fick en 
av lastbilarna en isklump på taket. Det 
var inget särskilt med det, säger han.

Brorssons Åkeri  har cirka 30 anställda 
i Ramsele. 

– Det har blivit fler jobb här tack 
vare vindkraften. Annars hade kanske 
folk fått åka lång väg och pendla till 
jobben. Nu har de gångavstånd, säger 
Sylve Nordin. Åkeriet har jobb inte 
bara med snöröjning, utan också med 
saltning, sandning, dammbindning och 
grusning. Som så många andra säger 
han att vindkraften skapar jobb, även 
om alla inte gillar vindkraftparkerna.

– Jag hade säkert inte fått jobb här 
om det inte var för vindkraften, säger 
Johan. 

INGER KRAFT ETZLER

 Johan Karlsson med traktorn i Brorssons åkeri. FOTO: INGER KRAFT ETZLER

Industricentragatan 10 Strömsund 
0670-61 11 69, 070-326 72 85. Journr: 070-219 99 39.

• Engcon tiltrotatorer
• Entreprenadmaskiner
• Hydraul slangstillverkning
• Reservdelsförsäljning
• Traktorer 

SERVICE OCH 
REPARATIONER

• Lastbilar
• Småmotorer 
• Hydraulik
• Svetsning 
• Svarvning

Nu har vi den bästa mobila skogs-
bruksplanen till dig som skogsägare.  
Med Norrskogsappen får du tillgång till 
din digitala plan, oavsett var du är. 

Din skogsbruksplan kan du själv re-
digera, uppdatera och tillväxtberäkna på 
vår medlemswebb. Dessutom har du där 
fullständig ekonomisk översikt och kan 
genomföra ekonomiska transaktioner  
och se din redovisning digitalt. Allt blir 
enklare, smidigare och mer nutid.

Ladda hem 

vår app!

Gratis för 

medlemmar

Skogen 
i din hand

www.norrskog.se
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Projektet som skapar förståelse 
mellan rennäring och vindnäring!

Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef Svens-
ka Samernas Riksförbund

I Jämtland finns det extremt många 
samebyar som inom sina områden har 
många vindkraftparker, säger Jenny 
Wik Karlsson verksamhetschef, Svenska 
Samernas Riksförbund (SSR). För åtta år 
sedan startades projektet ”Vindren” i 
samarbete med branschorganisationen 
Svensk Vindenergi. Tomas Hallberg, an-
svarig för rennäringsfrågor på svenska 
Vindenergi säger att vindkraften då 
var ganska ny och att det var viktigt att 
skapa förståelse och kunskap hos både 
vindkraftprojektörer och samer. 

– Det gav mycket för vindkraftprojektö-
rerna, säger han.

– I början var det väldigt mycket en 
Klondyke-stämning. Alla skulle söka till-
stånd. Det lugnade ner sig så småningom 
och det blev mer seriösa aktörer. Nu 
tittar vi på former och kunskap och hur 
man kan komma överens, säger Jenny 
Wik Karlsson.

Biekkasuodji kallas projektet som 
pågår fram till 1 maj 2019. Syftet är att 
skapa en ömsesidig förståelse mellan 
vindkraftprojektörer och rennäringens 
intressen. I mitten av april anordnas 
nästa seminarium i Östersund.

– Det är svårt för oss att peka enbart 

på vindkraften i fråga om renbetet. Det 
handlar också om turism, skogsbruk och 
vattenkraft. Under lång tid har markerna 
krympt och fragmentiserats. En del 
samebyar står nu inför en vändpunkt. 
Klimatförändringarna påverkar extremt 
mycket med stora kast i vädret och när 
det inte finns någon flexibilitet kan vi 
inte använda rotationsbete som förr. Vi 
kan se att våra medlemmar i samebyarna 
har jobbat mycket för att skapa förstå-
else för vår verksamhet, men vi ska inte 
glömma att den samiska rätten bygger 
på att renen betar sig fram. Vad händer 
om det inte blir ständigt förflyttning utan 
utfodring. Vi står inför stora utmaningar, 
säger hon och avslutar med att säga att 
det är märkligt att vi ska dra så stora 
växlar på vindkraft med den överpro-
duktion av el som råder. 

Dialog pågår, men det finns en tydlig 
konflikt – rennäringen kontra bl a vind-
kraft.

– Jag utgår från att alla förstår att 
det är en verksamhet som är ganska 
hårt trängd. Vindkraften har kommit 
in senast, men om man sätter stopp 
för den minskar man möjligheten att 
påverka klimatförändringarna. Samerna 
är tydliga när de pratar om de kumu-

lativa effekterna. Det är många andra 
verksamheter som påverkar renskötseln. 
Det är synd att det bara är vindkraftfolk 
på andra sidan bordet. Anledningen att 
bygga vindkraft är att motverka klimat-
förändringen. Jag är övertygad om att det 
blir en fortsättning på dialogen på något 
sätt och att fler intressenter medverkar 
då. seminarium. Det är ett bra tillfälle 
för vindkraftprojektörer och samebyar 
att träffas för att skapa förståelse för 
varandra verksamheter.

– Vi är klimatvänliga, men varenda 
intrång som sker medför att vår tekniska 
användning måste ökas, att använda 
mer skoter är i sig en paradox, ibland 
helikopter, fodertransporter, lastbilstran-
sporter av ren. Det kan tyckas marginellt 
i det stora hela, en paradox. Det handlar 
för oss och renen att känna marker 
och förstå att läsa av naturen. I år är 
det mycket snö, vilket gör att renar går 
längs vägar och ibland åt helt fel håll, 
Renskötaren måste fara och samla ihop 
dem. Renen är känslig för energitapp,   
den tappar energi för varje moment som 
innebär extra rörelse. 

Projektet Biekkasuodji drivs av SSR 
och finansieras av Energimyndigheten. 
Genom rådgivning ska samerna arbete 

för att skapa en dialog mellan projektö-
rer och samebyar.

– Har man ett pågående samtal är 
det lättare att styra bort från konflikter, 
kommenterar Tomas Hallberg.

TEXT: INGER KRAFT ETZLER

V ind-V D  valde Jämtland
Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger 
Larson ångrar inte flytten till Jämtland 
förra året. 

– Vad fort något blir hemma när det 
känns rätt, här har man ett samman-
hang och man månar om varandra, det 
är en jättestor skillnad, säger hon. 

I 20 år har Charlotte Unger Larson läng-
tat till Jämtland. Hon och maken Mats 
hade redan tagit jägarexamen och Mats 
hade läst skogsbruk, allt för att de skulle 
vara förberedda när rätt skogsgård dök 
upp. Trots resor världen över var Huså 
där Charlotte har sina rötter, det finaste 
hon sett. När gården i Alsens-Ede dök 
upp och det visade sig att byn bredvid, 
Rönningsberg, var den första byn som 
Charlotte hittat i sin släktforskning från 
1500-talets, hade rätt tillfälle kommit. 

– Det är ett omen tänkte jag. Känslan 
när jag kom till gården var att här ska vi 
bo. Det var rätt på alla sätt, säger hon. 

I maj förra året flyttade de in. De har 
gått hönskurs på Torsta och snart ska de 
lära sig hur man tillverkar yoghurt. I dag 
anländer ägg från Öland, till påsk har de 
inte ägg men kycklingar. Mjölk köper de 
från en ekologisk gård i närheten och 
de brygger öl på hobbynivå. Gården har 
flera olika byggnader och utanför huset 
håller en gammal timmerstomme på att 
sättas upp. Det ska bli en verkstad där 
Charlotte ska dreja och Mats snickra. 
Att delvis bli självförsörjande och värna 
miljön är viktigt, därför tar Charlotte 

bilen till Trångsviken och sedan bussen 
till Östersund. 

– Vi måste hjälpas åt med miljön och 
jag inser allvaret, säger hon. 

Charlotte gör nu sitt fjärde år som vd för 
Svensk Vindenergi. Numera arbetar hon 
på distans två dagar i veckan. Eftersom 
hon jobbar med miljöfrågan är målsätt-
ningen att hon bara ska åka tåg till och 
från Stockholm. Hon har arbetat med 
frågor om en hållbar utveckling i hela 
sitt arbetsliv i allt från bekämpningsme-
del till läkemedel och nu energifrågor. 
Under tio år arbetade hon på Miljöde-
partementet med frågor om slutförvaring 
av kärnavfall. Energifrågor var nytt för 
henne för fyra år sedan men hon gjorde 
som tidigare och läste in sig på det nya 
området. 

– Vindkraft är en viktig del i att 
bekämpa klimatförändringar. Det är 
en förmån att få vara med på den här 
viktiga resan, säger hon. 

Sverige har i dag 3500 vindkraftverk 
som producerar 11 procent av den el vi 
använder. Senast år 2040 är målet att det 
finns 5500 vindkraftverk. 

– Jag hoppas att 50 procent av vår 
el ska komma från vindkraft före 2040. 
Det ser ut som om vi når riksdagens mål 
redan nio år tidigare så det är dags att 
flytta fram målen, vi har ingen tid att 
förlora, säger hon. 

Charlotte tittar ner på katten Siri som 
ligger i hennes knä.

– Vad fort något blir hemma när det 

känns rätt, här har man ett sammanhang 
och man månar om varandra, det är en 
jättestor skillnad, säger hon.  

På gården i Alsens-Ede går hon ner 
i ett annat tempo, mer det rätta tempot 

och hon kan inte bli stressad här.
– Livet blivit mer nära och verkligt. 

Det är som en dold skatt att få bo så här, 
säger hon. 

SUSANNE KVARNLÖF

– Livskvalité har helt plötsligt blir ett ord som fylls med viktiga saker och det är verkligen 
livskvalité att bo här, säger Charlotte Unger Larson.



AFFÄRER FÖR 
200 MILJARDER KRONOR

- vill du hänga med?
Vindkraften är en framtidsbransch i Norrlands in-
land. De kommande 20 åren investeras 200 miljarder 
kronor i ny vindkraft för att Sverige ska nå målet om 
100 procent förnybar energi år 2040.

Det mesta kommer att investeras här i Norrland och 
nu finns chansen för lokala och regionala företag att 
vara med och leverera varor och tjänster.

Exempel på branscher:
•	 Anläggningsentreprenad
•	 Bemanning,	rekrytering
•	 Betong
•	 Byggentreprenör
•	 Drift,	underhåll
•	 Fordon,	däck	
•	 El,	larm

•	 Elnät	
•	 Gräv-	och	schaktarbeten
•	 IT,	telecom,	fiber
•	 Huvudentreprenör
•	 Kost	och	logi
•	 Lokalvård
•	 Maskinreparation
•	 Metallföretag	

•	 Projekteringstjänster
•	 Reklam,	PR,	marknadsföring
•	 Servicetjänster
•	 Skogsmaskintjänster
•	 Sprängning
•	 Taxiföretag
•	 Vägunderhåll

DIGITAL LEVERANTÖRSDATABAS
- anmäl dig redan i dag!
Projektet	”Vindkraft	–	generator	för	hållbar	utveckling”	startar	
en	digital	leverantörsdatabas	där	projektörer	och	leverantörer	
kan	mötas	och	få	kontakt	för	framtida	affärer.	Här	kan	du	kost-
nadsfritt	presentera	vilka	tjänster	du	och	ditt	företag	har	att	
erbjuda	vindkraftsparkerna.

Kontakta projektledaren Hans Pahlin så berättar han mer!

Hans Pahlin
Projektledare	
Vindkraft	–	generator	
för	hållbar	utveckling	

Telefon:	070-100	91	82	
E-post:	hans.pahlin@solleftea.se

Anmäl dig till leverantörsdatabasen här:	
www.vindkraftcentrum.se/framtidens_energi

FAKTA Vindkraft 
– generator för 
hållbar utveckling

Sollefteå	kommun	och	Energi-
myndigheten	leder	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	
berörda	kommuner	i	regionen	och	
olika	branschföretag.

Följ oss på Facebook
facebook.se/framtidsgenerator
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S å ska vindkraftssatsningarna 
ge fl er lokala jobb i regionen

Erik Löfgren och Hans Pahlin arbetar med projektet ”Vindkraft – generator för hållbar ut-
veckling”. Basen är Sollefteå, men verksamhetsområdet är hela regionen.

FOTO: MICHAEL ENGMAN

E lintensiv industri skapar 
framtidstro i Sollefteå

Nu tas krafttag för att vindkrafts-
satsningarna runt om i regionen 
ska generera fler lokala jobb, mer 
utbildning och ökade uppdrag för det 
regionala näringslivet.

- Arbetet kanaliseras genom det nystar-
tade projektet ”Vindkraft – generator 
för hållbar utveckling”, ett projekt med 
Sollefteå kommun som projektägare 
tillsammans med Energimyndigheten 
och en rad olika intressenter från andra 
berörda kommuner i regionen, bransch-
företrädare och regionala organ, berättar 
projektledaren Hans Pahlin.

De kommuner som medverkar i pro-
jektet är Kramfors, Sollefteå, Strömsund, 
Åsele, Sorsele och Jokkmokks kommu-
ner. Energibranschen företräds bland 
annat av Statkraft, SCA Energy, E.ON 
Energidistribution, Vattenfall Vindkraft, 
Forsca och Sollefteåforsen. Men kontak-
ter tas även med andra kommuner och 
företag.

I projektet arbetar projektledaren 
Hans Pahlin och projektkommunikatö-
ren Erik Löfgren, båda med bakgrund 
inom såväl näringsliv som offentlig 
förvaltning. De är anställda av Sollefteå 
kommuns näringslivsenhet, men jobbar 
med hela regionen som verksamhetsom-
råde.

- Vindkraften är en viktig generator 

för utvecklingsarbetet i bygderna. Det 
här projektet ska verka för att öka den 
regionala nyttan av de stora vindkrafts-
investeringarna i Norrlands inland, säger 
projektledaren Hans Pahlin.

Ett konkret exempel är att projektet 
ska bygga upp en ”dialog arena” där 
energiproducenter i form av till exempel 
vindkraftsparker och lokala/ regionala 
entreprenörer kan mötas för att göra 
affärer.

För det handlar om många uppdrag 
och många arbetstillfällen. Dels under 
byggfasen men även i framtiden med drift 
och underhåll av vindkraftsparkerna. 
För vindkraftsparkerna i Ramseleom-
rådet i nordvästra delarna av Sollefteå 
kommun har det exempelvis skapats 
drygt 30 nya jobb för drift och underhåll 
av de vindkraftsparker som byggts. Jobb 
som genererat lokala arbetstillfällen och 
ökad inflyttning. 

Såväl nyinvesteringar som reinveste-
ringar inom energisektorn kommer att 
ske under lång tid framöver. Här finns 
framtidsjobben, men det kräver tillgång 
till lokal och regional kompetens.

- En viktig del av projektet är därför 
att attrahera ungdomar att välja utbild-
ningar riktade mot energisektorn. För 
att lyckas med det behövs såväl gymna-
sie- som eftergymnasiala utbildningar i 

regionen som är anpassade efter ener-
gibranschens behov, säger projektkom-
munikatören Erik Löfgren.

Förutom grundläggande utbildning för 
ungdomar arbetar även projektet med 
att hjälpa ungdomar med relevant aka-
demisk examen att få projektuppdrag, 
exjobb och sommarjobb inom energi-
branschen i regionen.

- Det har satsats enorma summor på 
etableringen av vindkraftsparker i vår 
region och fler projekt är på gång, men 
minst lika viktigt är hur de här vindkraft-
parksparkeran ska driftas och underhål-
las när de är klara. Här talar vi om en 
livscykel på minst 25 år innan det är 
dags för reinvesteringar och här har vi ett 
guldläge att skapa lokala, nya attraktiva 
arbetstillfällen, säger Hans Pahlin.

Tillgång till ren och förnybar energi, 
kallt klimat och förberedd infrastruktur 
har gjort att många internationella 
aktörer riktar blickarna mot norra Sve-
rige för att etablera sig med elintensiv 
industri. I Sollefteå har kommunen 
förberett ”Hamreområdet” i Långsele 
och här står investerarna på kö just nu.

På senare år har vi läst om Facebooks 
etablering i Luleå med stora datacen-
terhallar, klustret i Boden med olika 
datacenterlösningar och Northvolts 
pågående etablering av en stor batterifa-
brik i Skellefteå.

Den gemensamma nämnaren för 
dessa etableringar är de unika förutsätt-
ningarna i norra Sverige för att etablera 
elintensiv industri.

Argumenten som lockar de interna-
tionella investerarna och företagen är 
många, bland annat:

• Tillgång till ren, förnybar energi med 
effektuttag direkt vid produktionsplat-
sen.

• Kallt klimat.
• Nya regler för elskatter (en viktig 

nationell konkurrensfördel).
• Tillgång till markområden och för-

beredd infrastruktur.

• Tillgång till välutbildad arbetskraft.
Runt om i Norrland pågår sedan 

några år tillbaka ett intensivt arbete för 
att möjliggöra satsningar på elintensiv 
industri. Ett exempel är Sollefteå som 
inventerat lämpliga områden för etable-
ringar av nya företag inom segmentet 
elintensiv industri.

Just nu är fokus riktat mot Hamre-
området utanför Långsele, en dryg mil 
väster om Sollefteå.

Här står internationella investerare 
bokstavligt talat på kö för att få etablera 
sig.

Kommunen äger ett stort markområde 
som redan är detaljplanerat för industri-
verksamhet. Det ligger i direkt anslut-
ning till Hjälta vattenkraftverk och, inte 
minst viktigt, intill Svenska Kraftnäts 
stamnät.

- Det är det som gör Hamre 
så intressant just nu. Kallt klimat och 
möjlighet till ett effekttuttag på hela 500 
MW direkt vid ”källan”, säger Mikael 
Näsström, näringslivschef i Sollefteå 
kommun.

Under hösten och vintern har han vi-
sat området för många intressenter och 
under våren fortsätter arbetet med att 

utvärdera de förfrågningar som inkom-
mit.

- Elintensiv industri är en av de 
stora framtidsnäringarna för Norrlands 
inland. Förvaltar vi det här intresset rätt 
kan många viktiga arbetstillfällen ska-

pas, inte bara i Hamre i Långsele utan på 
många andra platser runt om i Sollefteå 
kommun och på andra orter i Norrlands 
inland, säger Mikael Näsström.
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Sollefteå satsar på 
” green clean power”
Sollefteå är den kommun i landet som 
har mest vindkraft, både i genererad 
effekt och i antal vindkraftverk.

- Nu gäller det att förvalta de inves-
teringar som gjorts så att det skapar 
mervärden i form av fler arbetstillfällen, 
säger kommunalrådet Åsa Sjödén (S).

Utbyggnaden av vindkraft har varit 
ett hett samtalsämne i Sollefteå de 
senaste åren, men Sollefteå kommun 
har varit tydlig med att man välkomnat 
de satsningar och investeringar som 
gjorts. Men nu går man över i en fas att 
maximera nyttan av de investeringar 
som gjorts och eller redan beslutats.

- Ja, man kan väl minst sagt säga 
att vi dragit vårt strå till stacken när det 
gäller vindkraftens utbyggnad i Sverige. 
I den nya översiktsplan som vi antagit 
konstaterar vi att det inte finns så många 
fler områden som lämpar sig för vind-
kraftsetableringar i Sollefteå kommun 
med hänsyn till skyddade områden med 
mera, säger Åsa Sjödén kommunalråd 
och sedan i höstas socialdemokratisk 
ordförande i kommunstyrelsen i Sol-
lefteå.

Sollefteå kommun ligger verkligen i 
framkant när det gäller förnybar energi. 

Mest vindkraft i landet och är efter Jokk-
mokk den kommun i landet som har 
mest vattenkraft. Sedan något år tillbaka 
äger dessutom Sollefteå kommun ett 
eget vattenkraftverk när man gick från 
hälftenägare till ensamägare av Sollef-
teåforsen AB.

- Vi är något av experter på 
”green clean power” här i Sollefteå och 
det uppmärksammas av omvärlden, inte 
minst när det gäller intresset från inter-
nationell elintensiv industri att etablera 
sig här i Sollefteå.

Nu ligger fokus på att skapa mesta 
möjliga nytta när det gäller den förny-
bara energi som produceras i Sollefteå.

- Det återstår ju några vindkrafts-
parker som är beslutade men ännu inte 
färdigställda. Där gäller det att dra nytta 
av de erfarenheter som tagits vid tidigare 
investeringar så att lokala och regionala 
entreprenörer har möjlighet att vara med 
och göra affärer.

Även när det gäller kompetensförsörj-
ning till drift, service och underhåll av de 
olika vindkraftparkerna runt om i Sollef-
teå kommun arbetar Sollefteå kommun 
för att de jobben ska skapas lokalt. Och 
inte bara vindkraftsparkerna. Även vat-
tenkraftverken i Ångermanälven, Faxäl-

ven och Fjällsjöälven behöver drift- och 
underhållspersonal.

- Här gäller det att attrahera 
ungdomar att utbilda sig så att de blir 
”anställningsbara” – och att vi kan 
erbjuda de utbildningar som efterfrågas 
av energibranschen. 

Alltfler ungdomar får redan nu upp 
ögonen för att det öppnar sig möjlig-
heter att få spännande, välbetalda jobb 

på hemmaplan i Sollefteå när de pluggat 
färdigt.

- Jag har en 17-årig son och när 
jag pratar med hans kompisar märks 
det att de upptäckt att det finns jobb för 
dem på vindkraftparkerna, både som 
vindkraftstekniker, vattenkrafttekniker 
och inom olika entereprenad- och ser-
vicenäringar kopplat till kraftindustrin 
som finns representerad i kommunen.

Havsnäsparken, ett 
ly ft för bygden!
Havsnäs Vindkraftpark var en gång den 
allra största landbaserade vindkraft-
parken i Sverige när den kom igång 
2010. En som var med från början är 
Sven-Artur Engström i Havsnäs. 

– Då visste man ju inte vad vindkraft var. 
Det lät ju helt vansinnigt när byarna fick 
en presentation 2003. Det tog ett år och 
sedan fick vi veta mer. Det lät så fjärran. 
Det var väl klart att det fanns några som 
protesterade. Det fanns alla åsikter från 
att det var tänkt på fel ställe till att det 
skulle förstöra överhuvudtaget. En del 
som bor nära blir så klart störda. Tän-
ker man inte på dom så hörs dom inte, 
men vill man så … Vi störs inte, säger 
Sven-Artur Engström. Sju byar var och 
är berörda, och det bildades en vind-
kraftsfond som fördelar bidrag enligt 
en viss procent från vindkraftparkens 
avkastning. 

– När de sprängde uppe i berget kom 
björn hem i byn. När det sedan blev lugnt 
gick dom tillbaka. Älgarna påverkas inte, 
men under jakten kan det bli besvärligt 
för jägarna. Hunden tar gärna någon 
av vägarna. Det har ju blivit bilvägar 

överallt, och det är bra för mig som har 
skog. Nu går det att komma fram för att 
avverka. 

Innan Flåsjöbygdens Vindkraftsfond 
var igång så fick Havsnäs Kvällsknäpp-
stugan i ordning.

– Vi blev erbjudna att den skulle 
repareras, men det ville vi inte så då fick 
vi pengar i stället. Vi byggde en ny stuga. 
Man kan se sju kyrksocknar där uppifrån 
och i klart väder ända till Åreskutan!  
Den ligger jättefint högst upp och det 
kommer många besökare, inte minst nu 
på vintern med skoteråkare. Skoterleder 
går rakt genom vindkraftparken. Nu 
senast kördes Amundsen Race genom 
området, berättar Sven-Artur Engström.

Vindkraftsfonden hanteras av en sty-
relse och administreras av Strömsunds 
kommun. 2018 kunde 412 814 kronor 
delas ut.

– Bidragen delas ut en gång om året, 
men det är inte alla byar som söker. 
bland får någon mer och då blir det ju 
mindre till någon annan, säger fondens 
ordförande Lars-Åke Knutsson i Löv-
berga. 

Utdelningarna från fonden har 

mestadels använts till upprustning av 
byastugor, bygdegårdar, men också till 
hjärtstartare och vindskydd.

– Det får ju inte vara några löjligheter, 
kommenterar Sven-Artur Engström.

– Nästan alla byar har ju samlingslo-
kaler. Och vi har här kunnat rusta upp 
en vattensåg, avslutar han.

Medel från vindkraftfonden ska 
främja utvecklingen och bidra till in-
vesteringar inom byarna Alanäset, Ala-
vattnet, Havsnäs, Järilvattnet, Järvsand, 
Lövberga och Östra Havsnäs.

Som mest var ca 200 personer sys-
selsatt med att anlägga vindkraftparken, 
och när den nu är i drift arbetar där 12 
personer. Forskningsrapporter om bl a 
iskaststudier, om att bygga fundament 
i kallt klimat och socioekonomiska 
effekter har publicerats. Intresset för 
vindkraftparken i Strömsunds kommun 
är fortfarande stort. Under de första 
åren kom det flera bussar i veckan för 
se hur bygget gick till och än händer det 
att grupper hör av sig och vill göra ett 
besök. 
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Fakta:
Antal vindkraftverk är 48 st
Årsproduktionen är 230 GWh som motsvarar 
förbrukningen av hushållsel i ungefär 45 000 
villor
Ägare är Nordisk Vindkraft AB 25 % och 
HgCapital 75 %

Sven-Artur Engström i Havsnäs
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Vi har bra vindlägen och är en erfaren och pålitlig partner! 
Hör av er om ni vill utveckla förnybar energiproduktion 
tillsammans med oss.

Vindkraftschef Förnybar energi, Milan Kolar | 060-19 30 00

Vasa Vind informerade i Munkflohögen
Vasa Vind har påbörjat byggnationen av 
Munkflohögen vindkraftpark söder om 
Munkflohögen. Tisdagen den 13 mars 
bjöd man in alla som var intresserade 
till bygdegården för att under kvällen 
kunna ta del av byggplanerna, ställa 
frågor och diskutera.

Ett trettiotal personer hade letat sig in till 
Munkflohögens bygdegård. Stämningen är 
munter när Rolf Rubensson, platschef för 
Vasa Vind och utbyggnaden av parken tar 
till orda.

– Vi räknar med att börja gjuta fyra funda-
ment i veckan. Varje fundament rymmer 
ungefär 450 kubik, så det kommer bli en del 
trafik i området.

 – Som ni förstår under byggtiden så blir 
det ganska omfattande trafik vilket innebär 
att vi inte vill att ni åker in i området.

Det gäller framför allt då de reser upp 
torn, då blir det ganska trångt med de stora 
kranarna. Åker man in med privata bilar är 
det lätt till att man blockerar vägarna. 

Rolf Rubensson berättar vidare att när 
bygget kommit en bit längre på vägen 
kommer det att arrangeras bussturer in på 
området där alla som vill är välkomna att 
titta hur arbetet går till.

En kvinna brister ut i skratt och undrar 
om han kommer ta betalt för bussturerna. 
Snart faller andra in i skratt och det tar 
några sekunder innan det lugnar ner sig. 

Rolf understryker då att det rör sig om 
gratis bussturer och att kaffe ingår.

Det talas om de olika transporterna till 
vindkraftparken. Bland annat rotorbladen 
som uppmäts till 54 meter, maskinhus upp 
till 100 ton och torndelar på över fyra meter 
i diameter. 10-12 man kommer krävas till 
varje kran, vilket innebär att ett tjugotal trai-
lers behövs för att kunna flytta varje kran. I 
det fallet kommer man inte bara ha en kran 
utan fyra kranar.

Rolf Rubensson tystnar och lämnar sedan 
över ordet till Ingemar Stenbeck, projekt-
ledare för Vasa Vind. Han uppmanar folk 
att gå runt och titta på skisserna, kartorna 
och bilderna från byggprojektet som man 
nålat upp på flertalet vita pappväggar inne 
i lokalen.

– För oss är det viktigt att det utvecklas 
positivt i Munkflohögen och byarna runt om-
kring här. Det har varit ett rätt så intensivt 
år, tillägger han.

Vindkraftparken i Munkflohögen kom-
mer bestå av 23 stycken Vestas V110 
2.05/2.10/2.15 megawatt med en total 
effekt om 48.75 megawatt. Verken kommer 
ha en navhöjd på 125 meter och en totalhöjd 
på 180 meter. Parken är placerad direkt 
väster om Åskälen vindkraftpark som även 
den är under uppförande, De två projekten 
byggs av samma organisation och entrepre-

nörer och kommer också att förvaltas och 
underhållas gemensamt.
Det har byggts till en ny 33 kV transfor-
matorstation i den östra delen av parken 
där vindkraftparken ansluts till Jämtkrafts 
130 kV ledning mellan Ollebacken och 
Kattstrupeforsen.

För byggandet av Munkflohögens vindkraft-
park har Stenger och Ibsen, anlitats som 
huvudentreprenör för vägar, kranplaner, 
fundament och elnät samt Vestas som 
vindkraftleverantör. 

Att det ligger mycket förarbete i ett sådant 
här projekt råder det ingen tvekan om. Pro-
jektet Munkflohöjden började redan för tio år 
sedan när Vasa Vind köpte de två parkerna 
i Raftsjöhögen och Munkflohögen av Per 
Stjernström. Man fick grönt ljus att påbörja 
byggandet av Munkflohögen i november 
2017 och tanken är att det ska vara klart i 
januari – februari 2019.

Slutnotan kommer landa någonstans mel-
lan 1,5 miljarder kronor.

Jag kan inte låta bli att fråga Vasa Vinds vd 
Annette Eriksson hur mycket markägarna 
kommer tjäna på vindkraftparken då många 
av turbinerna är placerad på deras mark.

– Markägarna får en viss procent av intäk-
terna. Intäkterna är ju elpris plus elcertifikat-
pris. Det varierar hela tiden så det kan jag 
inte uttala mig om faktiskt.  Däremot var Per 

Stjernström väldigt noga med att alla skulle 
få en viss pott – oavsett om man hade en, 
flera eller ingen turbin på sin mark.

Skulle du säga att det är lönsamt i dag med 
låga elpriser?

– Det är inte lönsamt för oss med låga elpri-
ser, men nu när vi bygger de nya turbinerna 
så har vi ju räknat med de låga elpriserna 
som är nu och fått ihop kalkylen i alla fall.

Nu när det byggs en ny vindkraftpark borde 
det väl generera i fler arbetstillfällen till byg-
den.

– Vestas kommer anställa ett tiotal personer 
och vi har redan anställt en person som 
kommer från Östersund och vi kommer att 
anställa ett par till. Sedan har vi ju allting runt 
omkring - service, snöskottning, så visst ger 
parken arbeten, säger Annette Eriksson.

Vasa Vinds öppna hus på Munkflohögens 
bygdegård går sakteligen mot sitt slut, men 
innan folk börjar avlägsna sig, meddelar man 
att en träff med bygdeföreningen och dess 
bygdepeng. Det finns planer på att det så 
småningom ska bli en stiftelse som håller i 
bygdepengarna och då får byborna ansöka 
till den om de vill göra någonting. Exempelvis 
renovera skidbacken eller något dylikt. 

Hela denna sida är en annonssida.
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I  G örvik satsar 
Stranne på boende

Vindkraftbranschen har växt – det är 
medvind. Marian Stranne i Görvik har 
hakat på.

Det hela började med att familjens 
omfattande tomatodling lades ner 
2009.

– Min man och jag sa till varandra, nä, 
nu stänger vi när vi är på plus, berättar 
Marian.

Vindkraften var på ingång, och nu 
fanns det mark att utnyttja till annat när 
växthusen var rivna.  

– Vi skaffade 48 containrar som in-
reddes till lägenheter, nu finns 32 kvar. 
2012 var här mycket folk. Vi gjorde 
massor för vindkraftjobbarna, hyrde av 
bygdegården för att det skulle finnas ett 

gym. Här finns tvättstuga och bastu, en 
klättervägg och ett gemensamt utrymme 
kant i kant med köket. 2012 hade vi 19 
olika nationer som bodde hos oss. Vi har 
inte stor tradition av vindkraftbyggen i 
Sverige jämfört med både Tyskland och 
Danmark. Efter hand minskade jobben 
och våra gäster blev färre. Den sista 
flyttade ut i december förra året. Hela 
containerområdet är täckt med snö och 
kommer sannolikt inte att tas i bruk 
igen. Alltihopa hyrs av Cramo och kom-
mer förmodligen att bli skrot. 

Men Marian sitter inte still för det.  12 
nya specialbyggda stugor från Ottsjö 
snickeri har köpts in för 3,5 miljoner. 
Det var skal när de kom, och nu är de 

inredda på ett praktiskt sätt med alla be-
kvämligheter. Husen klassas om hotell 
och under lågsäsong mellan december 
och mars kan de hyras ut till turister, 
men det är arbetare som prioriteras.

– Alla hus är förberedda för att kunna 
flyttas. Vi måste tänka så. Tänk bara 
vilket behov det måste bli i Åre, när det 
blir skid-VM.   Vi har också ett helt ut-
rustat kök som också går att flytta. Här 
på campen finns 16 husvagnsplatser. 
Det finns ju delade meningar om vind-
kraften, men det genererar jobb. Och 
det gynnar oss allihop. Vi har fått en bra 
väg, även om en del klagar på den ökade 
trafiken. Vi har sett till att ungdomarna 
i 4H har tagit hand om alla säckar med 
flaskor och burkar, och de har kunnat 
köpa en storbildsteve till sitt rum i byg-
degården. En by har kunnat bygga fiber 
tack vare vindkraftetableringen. Det 
är ju vettiga pengar som också gynnar 
företagen. Jobb behövs för ungdomen. 

Vindkraftutbildningen skulle aldrig blivit 
nedlagd i Strömsund. Det behövs ju mas-
sor med vindkrafttekniker. Det är bra att 
det kommer igång igen i Strömsund. Jag 
vet att hela Norrland dammsugs efter 
kompetens. Här vet vi hur det är att 
jobba i snö. Det kommer att behövas 100 
tekniker varje år, säger Marian bestämt. 

– Vi har en anställd kocka och en 
städerska. Jag har själv erfarenhet från 
min tid till sjöss, och jag vet att handskas 
med gubbarna. ”Du är världskändis. Det 
här är den bästa campen vi bott på” har 
jag fått höra. Vi vet vad som behövs, och 
här finns allt i förrådet.

Marian Stranne var till sjöss i 15 år. 
När hon var färdig med det ville hon bo i 
ett hus i en by. Det blev Görvik.

– Det har varit kul alltihop. Jag tittar 
bara framåt, aldrig bakåt, säger hon och 
ler glatt. 
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A lexandra jobbar på 
hög nivå  i Åsele
Behovet av vindkrafttekniker kommer 
inte att minska, det är Alexandra 
Vilminko vid Vattenfalls anläggning 
i Stor-Rotliden säker på. Hon är en 
av fyra kvinnor som valde att gå 
utbildningen till vindkraftstekniker som 
anordnades av Hjalmar Strömerskolan 
i Strömsund. Hon blev klar med sin 
tvååriga utbildning 2012.

– Jag var utbildad glasblåsare, men 
kände att det inte var en framtid utan jag 
behövde utbilda mig på nytt och såg en 
framtid i vindkraften, säger Alexandra 
Vilminko. Från att ha arbetat som tekni-
ker har hon nu en serviceledarroll sedan 
tre år tillbaka. 

– Jag kollar vilken typ av jobb som 
ska göras, hur turbinerna mår osv. 

Jag har flera kvinnliga kollegor inom 
vindkraftområdet. Det är ett arbete som 
passar tjejer likaväl som killar men det 
är många som inte har tänkt på att yrket 
som vindkrafttekniker finns, säger hon.

Just nu är det mest arbete på marken för 
Alexandra men när hon är ute i skolor 
och berättar om sitt jobb så vet hon att 
svara på frågor om höjden på ett vind-
kraftverk. Hon har varit högt uppe.

– Jag representerar gärna utåt för att 
visa att det är helt möjligt, jag kan bättra 
på jämställdheten.

Jag berättar och visar bilder, beskriver 
hur en turbin är uppbyggd, har med mig 
klättringsutrustning, och eleverna får 
känna och testa. Det är mycket kon-
torsarbete nu, och jag är inte så mycket 

ute längre, men utsikten…. Har man en 
dålig dag så blir det genast bättre när 
man är där uppe. Vi levererar något bra. 
Det är mycket säkerhetstänk som vi är 
medvetna om och har bra arbetsrutiner. 
Framtiden ser ganska ljus ut, och vi 
väntar på att få nya projekt runt Stor-
Rotliden. Det kommer att påverka och 
blir ett stort lyft. Lever man i inlandet 
som vi gör finns det goda möjligheter 
att bo och jobba här tack vare vindkraf-
tetableringar. Det är en bra möjlighet att 
behålla människor i landsbygden. Beho-
vet av energi behövs, förnyelsebar energi 
är framtiden! Har man ett teknikintresse 

så är det här jobbet kanon, säger 
Alexandra Vilminko.

TEXT:INGER KRAFT ETZLER

Marian Stranne, kreativ vindkraftsupporter framför de nyuppförda husen.

Campens reception redo för vindkraftjobbare.



TORÉNS ENTREPRENAD I ÖSTERSUND AB

N. Åsvägen 93, Östersund | Tel. 063-15 24 50 
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kraft.
En entreprenör specialiserad
på vindkraftparker.
Som komplett entreprenör inom mark och anläggning utför vi dagligen 
en stor variation av uppdrag, alltid med precision och kvalitet. En mix av 
bred kompetens och hög kapacitet gör att vi kan vara såväl fl exibla som 
effektiva. Med dina behov i fokus. 

Vår ambition är att ständigt utvecklas, bryta ny mark och fortsätta vara 
det ledande entreprenadföretaget inom vårt område.
Så tveka inte, ge oss en utmaning. Liten eller stor.

www.torens.se

 www.stromsund.se

Dags att söka till höstens  
vindkraftteknikerutbildning!
Vi erbjuder nu en Yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år

En utbildning på hög nivå med mycket goda arbetsutsikter. Utbildningen bedrivs nära stora 
vindkraftparker i Strömsund och med kursdelar på distans. En tredjedel av utbildningen är 
LIA (lärande i arbete) i vindkraftverk i olika vindkraftparker runt om i landet. 

I utbildningen ingår vindkraftbranschens krav på säkerhetsutbildning, bland annat ESA, 
Heta arbeten, GWO-modulerna: Working at Heights, First Aid, Fire Awareness och  
Manual Handling.

Särskilt behörighetskrav är praktisk ellära, eller motsvarande, men vi kan erbjuda dig att 
läsa den kursen innan utbildningsstarten. Hör av dig för mera information. 

Vill du veta mer?
För ytterligare information, behörighetskrav och ansökningsblankett se  
Hjalmar Strömerskolans hemsida: hjalmar.nu/vindkraft eller ring:
0670-161 65 eller 0670-161 85.

Foto: Börje Johansson

Sista ansökningsdag: 1 maj 

Kursstart 27 augusti

Y h yndigheten för
yrkeshögskolan

  

Vi på Reaxcer erbjuder maskin- och transportlösningar 
till både privatpersoner och företag. Vi har en bred 
fordonspark, eget berg- och grusmaterial samt lång 
erfarenhet av branschen. Stopp i avloppet? Inga 
problem, vi har slam- och spolbilar. Våra åkare, 
entreprenörer och grustäkter finns lokalt belägna i 
Härjedalen. Detta ger oss möjlighet att skapa 
kostnadseffektiva lösningar till dig som kund.
 
www.reaxcer.se
0680-714 360 

Vad behöver du?

225 ÅKERIER, 
650 FORDON OCH
900 MEDARBETARE.

 
Reaxcer erbjuder maskin- och transportlösningar till både 
privatpersoner och företag. Vi har en bred fordonspark,  
eget berg- och grusmaterial samt lång erfarenhet av  
branschen. Stopp i avloppet? Inga problem, vi har slam- 
och spolbilar. Våra åkare, entreprenörer och grustäkter  
finns lokalt belägna i Jämtlands län. Detta ger oss  
möjlighet att skapa kostnadseffektiva lösningar till dig  
som kund.

Vad behöver du?

063-57 45 00

Vad behöver du?  
Reaxcer erbjuder maskin- och transport- 
lösningar till både privatpersoner och företag. 
Vi har en bred fordonspark, eget berg- och 
grusmaterial samt lång erfarenhet av branschen.
Stopp i avloppet? Inga problem, vi har slam- 
och spolbilar.  
 
Våra åkare, entreprenörer och grustäkter finns 
lokalt belägna i Jämtlands län. Det ger oss 
möjlighet att skapa kostnadseffektiva lösningar 
till dig som kund.

063-57 45 00
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Caroline har koll 
i Munkfl ohögen
En betongexpert i Munkflohögen! 
Där finns basen för Vasa Vind och för 
projektledaren för alla betongjobb. Ca-
roline Falkdal planerar för gjutningen 
av de stora fundament som ska klara 
trycket från vindkraftturbinerna. Två 
områden ska förses med betongbottnar, 
Åskälen och Munkflohögen.

– Det finns inte så många kvinnor i 
det här yrket, men det blir fler. När jag 
började var det en ovanlig företeelse. 
Jag läste till byggingenjör i Umeå och 
blev klar med studierna för ungefär tio 

år sedan. Det var nog en slump att jag 
började med det här. Det är intressant 
och roligt, det händer mycket. Jag bor i 
Örnsköldsvik och hyr nu i Gåxsjö under 
veckorna, berättar Caroline.

– Jag blir nog här hela 2018 och när 
betongdelarna är klara blir det återställ-
ning med markjobb. Det är långa dagar 
från sex på morgonen till sex på kvällen. 
Duscha, äta sova, inte mycket tid för 
nöjen, måndag till torsdag. Det handlar 
om att se till att det är ett fungerande 
lagarbete. Just nu ska vi dra igång med 
betongjobb om ett par veckor. Eftersom 

det är så kallt så måste vi säkerställa 
kvalitén. Det Det går åt 5-600 kubik 
betong till ett enda fundament. Bero-
ende på markförhållanden så grävs en 
grop på ca fyra meter. Det får inte frysa 
under vindkrafttornet. Det är kolleger på 
marksidan som har gjort vägar, som har 
grävt gropen och liksom krattat mane-
gen för betongjobbet. Nu gäller det att se 
till att allt som levereras idag hamnar där 
det ska vara, säger hon.

På vägen in mot Munkflohögen står polska 
lastbilar med stål, en lastbil från Litauen 

håller på att lasta av armeringsjärn som 
ska in i fundamenten. 

Det finns flera kvinnor i jobb. En 
ung truckförare kör en lastmaskin i 
grusschaktet. Men annars mest män i 
farten på den jättelika arbetsplatsen. Här 
finns t o m en mobil betongfabrik. Det är 
bråttom, varje försening vare sig det är på 
grund av kylan eller annat så måste det 
vara kvalitetssäkrat för Caroline Falkdal 
och hennes kollegor som svarar för be-
tonggrunderna i vindkraftparken.

TEXT OCH FOTO: INGER KRAFT ETZLER

Caroline Falkdal, betongexperten på Munkflohögen/Åshöjdens vindkraftpark.

Vi är delaktiga vid mark arbeten 
och vägunderhåll i Munkflohögens 
och Åskälens vindkraftsparker!

Öhnvägen 220 Strömsund
www.ottossonsakeri.com

Janne 070-333 05 45 
Lasse 070-333 04 39

www.ottossonsakeri.com • Tel: 0670-61 12 25 • Mobil: 070-333 05 45 • info@ottossonsakeri.com

Från oss alla, till er alla ...

en God Jul och ett Gott Nytt År!



010-199 88 00 | info@eolusvind.com  
www.eolusvind.com

Eolus Vind AB är Sveriges första kommersiella 
vindkraftprojektör. Sedan starten 1990 har Eolus 
medverkat vid uppförandet av över 500 vind-
kraftverk. Kunder till våra nyckelfärdiga anlägg-
ningar är markägare och närboende, småföretag, 
ekonomiska föreningar och vindkraftskooperativ, 
energibolag, fastighetsbolag, kommuner och 
landsting samt institutionella investerare. Bolaget 
är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Vindkraft - en grön och 
lönsam investering
Eolus erbjuder möjlighet 
att investera i såväl 
vindkraftsandelar som hela verk. 

Kontakta oss på 

010-199 88 00 eller 

info@eolusvind.com

Välkommen till 
Norrskogs årsmöten!

Detaljerat program hittar du på www.norrskog.se/kalender. 
Där hittar du även inkomna motioner.

Sundsvall  9 april 19:00 Sidsjö hotell 
Medelpad Ö  9 april 19:00 Söråkers Herrgård
Sollefteå  9 april 19:00 Hallstaberget
Åre  9 april 19:00 Hållandsgården
  Åre sbo bjuder på en matbit innan. Anmälan till n.lg@telia.com senast 6/4.

Berg 10 april 19:00 Hackås nya föreningshus
Torp-Stöde 10 april 19:00 Munkbysjöns Bygdegård
Borgsjö-Haverö 10 april 19:00 Bystugan Ånge Camping
Strömsund 10 april 19:00 Jorm. Buss från Hammerdals busstation kl.15.00,  
 passerar Strömsund kl.15.30. Väl framme serveras en lättare måltid.

Indalen 11 april 19:00 Sockenstugan Liden
Gimån 11 april 19:00 Fanbyns Bygdegård
Södra Lappland 11 april 19:00 Järvsjögården i Järvsjö, Vilhelmina
 Från kl 18.00 bjuder vi på hamburgare och dricka samt underhållning.

Östersund 11 april 19:00 OSD i Östersund 
Härnösand 12 april 19:00 Älandsbro Folketshus 
Kramfors 12 april 19:00 Bollsta Folkets Hus
Ragunda 12 april 19:00 Sockenstugan i Stugun
Krokom 12 april 19:00 Krokoms Wärdshus
Stockholm 16 april 18:00 LRF, Franzengatan 6

www.norrskog.se

Boka in datumet redan nu!

Välkommen till årsmötet i ditt skogsbruksområde. 
På årsmötet träffar du ditt lokala sbo-råd, skogsrådgivare, 
representanter från styrelse och ledning i Norrskog och NWP. 

www.jamtvind.se 

Lokal återbäring, 
ökad sysselsättning, 
delägarskap, 
miljöhänsyn 
för kommande 
generationer.
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V indkraften lockbete 
för turistsatsning

Strömsundsvägen 3 Ramsele • Månd-fred kl 07-17

Dags att se över 
sommardäcken!
• Omläggning
• Skiftning
• Balansering
• Däckhotell
Vi har däck för person-
bilar, lastbilar och  
entreprenad maskiner.

Nokian, Bridgestone, Summerstar 
med fler märken.

ICA Nära Ramsele
Storgatan 7 Ramsele
0623-100 12

Öppet alla dagar 
9.00-20.00

Camilla Eklund Engvall driver turistfö-
retaget CAMAS utanför Sollefteå. Hon 
har valt att ta med vindkraftsetable-
ringarna som en del i de upplevelser 
hon erbjuder med slädhundsturer för 
turister med sina hundar.

Det är knäpptyst i skogen när vi susar 
fram i hundslädarna över en myr strax 
utanför Sollefteå. Den här kalla vinter-
dagen är myren insvept i dimma och det 
enda som hörs är knarret från slädarnas 
medar och hundarnas andhämtning.

Plötsligt skingras dimman och mitt 
framför oss tornar tre stora vindkraftverk 
upp sig med de trebladiga propellrarna 
som roterar i vinden.

Vi befinner oss i närheten av Rödsta-
höjden drygt en mil fågelvägen från Sol-
lefteå. Här kör Camilla Eklund Engvall 
turistkörningar med hundspann med 
sina Siberian Huskys.

- Jag har haft den här turistverksam-
heten i många år nu och på senare år 
kan man säga att den ”kryddats” lite 
extra tack vare de sex vindkraftverk som 
byggts uppe på Rödstahöjden. De stör 

inte, tvärtom blir de en del av upplevel-
sen.

Själv är Camilla Eklund Engvall positiv till 
vindkraft.

- Vi behöver ju el och här finns det 
goda förutsättningar för vindkraft med 
bra höjder och goda vindar. När man 
förklarar för besökarna att här produce-
ras ren, förnyelsebar el när vi åker förbi 
nedanför höjden med vindkraftverken 
blir de oftast imponerade.

Hon har förståelse och respekt för att 
inte alla delar hennes positiva inställning 
till vindkraft.

- Men jag har åsikten att den är bra 
och behövs och hittills är det inga kun-
der som blivit avskräckta när de varit 
med på mina hundspannsturer och de 
sett vindkraftverken. 

-  Vi brukar ta en rast i utkanten 
av en myr nedanför Rödstahöjden. Då 
kan man skåda upp mot vindkraftverken 
och höra det svaga suset från vingarna 
samtidigt som man sitter på renfällen, 
äter en grillad korv och dricker en kopp 
kaffe. 

Alla stugorna och lägenheterna  
har dusch o toalett, samt ett minikök. 

Vedeldad bastu, klättervägg,  
tvättstuga, grillstuga, internet.

 

Görviksjön AB 
Marian Stranne 070-219 22 72 • marian.stranne@gorviksjon.se

GÖRVIK CAMP
12 nybyggda stugor (2017)
32 små lägenheter
6 husvagnsplatser
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Den förnybara energibranschen behöver dig NU! 
Servicetekniker-förnybar energi -2 års heltidsstudier  
 
 
Vill du snabbt komma ut i arbete och arbeta med drift och underhåll av produktions- 
och distributionsanläggningar?  
Är du också särskilt intresserad av miljö och av att arbeta med förnybara 
energisystem, såsom vindkraft, biogas, solceller och vattenkraft, då är vår 2-åriga 
yrkeshögskoleutbildning Servicetekniker i Piteå ett bra val för dig. 
 
OM utbildningen:  
Utbildningen har startats på initiativ från branschen som har ett enormt stort 
anställningsbehov kommande år. Företagen från branschen har skräddarsytt 
innehållet för att se till att DU får rätt kompetens för en anställning. Under 
utbildningen varvas teori med praktik (LIA-lärande i arbete) och du kommer att vara 
ute på företag 20 veckor under din utbildning uppdelat i 2 omgångar. Företagen i 
ledningsgruppen med anställningsbehov tar med fördel emot dig. Studier 2-3 ggr/ 
vecka på plats i Piteå och resterande tid självstudier. 
 

    

 

  
  
 
Ansökan görs via YH-antagning.se. För mer information, se film och testa om yrket 
är rätt för dig på vår hemsida: www.lernia.se/yh   

• Kurslängd: 2 år heltid, 400 Yh-poäng    
• Kursort: Piteå och kursstart: Utbildningen startar 2018-08-27.  
• Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN. 
• Kontakt: 0771-650 650 eller yh@lernia.se 

  

Vill du snabbt komma ut i arbete och 
arbeta med drift och underhåll av produk-
tions- och distributionsanläggningar? 
Är du också särskilt intresserad av miljö 
och av att arbeta med förnybara ener-
gisystem, såsom vindkraft, biogas, sol-
celler och vattenkraft, då är vår 2-åriga 
yrkeshögskoleutbildning Servicetekniker i 
Piteå ett bra val för dig.

OM utbildningen: 
Utbildningen har startats på initiativ från 
branschen som har ett enormt stort an-
ställningsbehov kommande år. Företagen 
från branschen har skräddarsytt innehåll-
et för att se till att DU får rätt kompetens 
för en anställning. Under utbildningen 
varvas teori med praktik (LIA-lärande i 
arbete) och du kommer att vara ute på 
företag 20 veckor under din utbildning 
uppdelat i 2 omgångar. Företagen i 
ledningsgruppen med anställningsbehov 
tar med fördel emot dig. Studier 2-3 ggr/ 
vecka på plats i Piteå och resterande tid 
självstudier.

Ansökan görs via YH-antagning.se. För mer information, se fi lm och testa om 
yrket är rätt för dig på vår hemsida: www.lernia.se/yh  
• Kurslängd: 2 år heltid, 400 Yh-poäng   
• Kursort: Piteå och kursstart: Utbildningen startar 2018-08-27. 
• Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.
• Kontakt: 0771-650 650 eller yh@lernia.se

Den förnybara energibranschen behöver dig NU!

Järnvägsg 33 Strömsund • 0670-130 75
www.maskinkonsulten.se

maskinkonsulten@telia.com

Följ oss gärna på Facebook
Maskinkonsulten i Strömsund

Hyr dina maskiner/
redskap hos oss!

Vi har allt från handmaskiner till manskapsvagnar

Energi på väg!
Din kompletta leverantör av eldningsoljor, diesel, 
kem och smörjmedel.
Vi levererar direkt till dig med egna tankbilar; auto-
matfyllning med eldningsolja till ditt hus, eller driv-
medel till din maskin varje vecka.
Vårt samarbete med Skelleftebränslen gör att vi 
verkar lokalt i Norrland.

Peter/Kristian 070-314 48 81 Sollefteå-Strömsund 
Fredrik/Jimmy 070-314 48 63 • Kontor Ö-vik 0660-846 00

Lars-Olov 070-651 38 12 • Pernilla 070-651 01 58

© PS-Truckphotos 2014

magnussonstransport.se
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Leena fi x ar boendet 
i Ö verturingen

Leena Grubb söker nu fastighetsägare som vill hyra ut hus i och omkring Överturingen. 

När 56 vindkraftverk ska byggas i 
Länsterhöjden och Storflötten i Ånge 
kommun med byggstart våren 2019 är 
det Leena Grubb som ordnar boendet 
för de som ska jobba där. 

– Jag behöver boende till 200 
personer, säger hon. 

När det byggdes vindkraftverk i Mull-
berget ordnade Leena Grubb boende till 
160 personer, då hyrde hon 52 hus av 
privatpersoner. Nu behövs boende i och 
omkring Överturingen då det ska byggas 
vindkraft i Länsterhöjden och Storflöt-
ten. Trots att byggstarten är en bit bort 
har Leena Grubb det mesta klart.

– Jag har 192 bäddar redan men jag 
har inte besiktat alla hus ännu så jag 
behöver fler, säger hon.

Leena Grubb åker just nu runt och 
godkänner husen som ska hyras ut. 

Internet och att varje anställd får eget 
sovrum är kravet hon ställer. Dessutom 
kan hon påpeka allt från att småsaker 
behöver plockas bort eller att en säng 
bytas ut för att boendet ska godkännas. 
Hon blev tillfrågad av byföreningen i 
Överturingen om hon kunde hålla i 
projektet eftersom hon gjort det tidigare. 

– Vi har också ansökt om bygglov 
för att sätta upp tio baracker vid skolan 
i byn eftersom vissa hus inte uppfyller 
kraven vi ställer.

Sedan kommer Leena Grubb anställa 
vaktmästare och städare när det närmar 
sig byggstart. 

– Det är ju full service som gäller 
och det här är jättekul, jag lär känna en 
massa nya människor från andra länder. 
Det är helt klart värt allt jobb, säger hon. 

INGER KRAFT ETZLER

Lokala entreprenörer 
ska gy nnas i Åsele

Kristoffer Arnqvist vid jobbet med de geotekniska undersökningarna, 2017 på vindkraftspro-
jekten Blakliden och Fädbodbergets projektområden. 

Vindkraftparker etableras på lite 
olika håll och jobb skapas. Blakliden 
i Åsele kommun och Fäbodberget på 
gränsen mellan Åsele och Lycksele är 
i gång med upphandlingar trots att 
investeringsbeslut beräknas komma 
först i april. Lokala entreprenörer står 
främst i kön enligt Vattenfalls byggpro-
jektledare Kristoffer Arnqvist.

– Det har alltid varit en strävan från 
Vattenfall att nyttja lokala och regionala 
resurser.

Fördelarna är många. Etablerings-
kostnaden blir lägre när företagen finns 
närmare projekten, säger han. 

– Förra sommaren gjordes tekniska 
undersökningar för att se vilken typ av 
mark och berg som finns inom respek-
tive projektområde. Då fick jag en stark 
bekräftelse på vilken vilja och kapacitet 

det finns att vara med. Lokalt finns 
det en förmåga att etablera sig på kort 
varsel och en väldig flexibilitet. Om spe-
cialkompetenser behövs måste vi se var 
det finns lokalt eller i regionen. Vi har 
haft träffar med kommunen, det lokala 
näringslivet och allmänheten. När upp-
handlingen är klar om vem som vinner 
totalentreprenaden ska vi bjuda in till 
en ny träff så att så många som möjligt 
får träffa huvudentreprenören som utser 
underentreprenörerna. Inför starten 
har vi också skapat en speciell databas 
tillsammans med Vindkraftcentrum, där 
man specificerar vilken typ av kapacitet 
och service man har som entreprenör, 
och jag har tagit med uppgifterna till vår 
upphandlingsgrupp.

TEXT OCH FOTO: SUSANNE KVARNLÖF

Lokal förankring av 
vindbruksprojekt i Lungsjön

Hans Pahlin och Staffan Magnusson arbe-
tar med utvecklingsprojektet ”Lokal förank-
ring av vindbruksprojekt” i Lungsjöbygden 
utanför Ramsele i nordvästra delen av Sollef-
teå kommun på gränsen mot Hammerdal och 
Strömsund.

De boende i Lungsjön och byarna 
runtomkring har varit engagerade 
i vindkraftsetableringen i bygden 
alltsedan de första planerna presente-
rades 2006. Nu drivs arbetet i projektet 
”Lokal förankring av vindbruksprojekt”.

Det är Lungsjöns Fritidsförening som 
driver projektet med Energimyndighe-
ten. I området finns 149 vindkraftverk i 
de tre vindkraftsparkerna Björkhöjden, 
Ögonfägnaden och Stamåsen med en 
installerad effekt på 454 MW. Det är ett 
av de största landbaserade vindkrafts-
områdena i Sverige.

Lungsjön ligger utanför Ramsele i 
nordvästra delarna av Sollefteå kom-
mun och de tre stora vindkraftsparkerna 
ligger på höjder i de milsvidda skogarna 
mellan Sollefteå, Ragunda, och Ström-
sunds kommun på gränsen mellan 
Västernorrland och Jämtland.

Det dagliga operativa arbetet i ”Lung-
sjöprojektet” leds av Staffan Magnusson, 
själv Lungsjöbo och mycket engagerad 
i bygdens utveckling. Projektledare för 
projektet är Hans Pahlin, som även 
arbetar med ”systerprojektet” Vindkraft 
– generator för hållbar utveckling.

- Syftet med projektet är bland annat 
att skapa nätverk för erfarenhetsutbyte 
mellan områden där vindkraft är byggt 
och på så sätt öka förmågan att genom-
föra utvecklingsåtgärder. Genom att ska-
pa ”det goda exempelet” här i Lungsjön 
kan andra inspireras och lära sig av vår 
metodik hur vi gjort för att skapa lokal 
nytta och lokal förankring vindkraftseta-
blering, säger Staffan Magnusson.

Lokal nytta och lokal förankring har 
varit det genomgående temat för arbetet 
i Lungsjön alltsedan de första vindkraft-
splanerna presenterades runt 2006.

- Vi insåg ganska snabbt att vi måste 
ligga i framkant och vara eniga i våra 
kontakter med projektörerna av vind-
kraftsinvesteringar i området. Tack vare 
det har vi varit mycket framgångsrika, 
konstaterar Staffan Magnusson.

Och arbetet har burit frukt. Vind-
kraftsetableringarna har inneburit upp-
rustning av den nedlagda skolan i byn 
Lungsjön till en modern lägergård, man 
har fått bredband och förbättrad telefoni 
till byn, väsentligt förbättrad bärighet på 
vägarna, ökad besöksnäring och – inte 
minst viktigt – många nya lokala arbets-
tillfällen nu när vindkraftsparkerna är 

färdigbyggda och gått över i en långsiktig 
drift- och underhållsfas.

Utvecklingsmedel är en årlig återbä-
ring från vindkraftsparkerna som man 
i området har varit med att förhandla 
fram tillsammans med projektören, vilka 
fördelas ut för första gången under våren 
2018.

Pengarna fördelas via den ideella 
förening som bildats, Lungsjöbygdens 
vindkraftsfond. Pengarna kommer via 
utvecklingsmedel som är en goodwill 
från Statkraft SCA Vind AB och 
Statkraft SCA Vind II AB och är ett 
konkret exempel på hur etableringen av 
vindkraftsparker kan komma den lokala 
bygden till del.

- Det här är utvecklingsmedel som 
på ett konkret och långsiktigt sätt 
ska uppmuntra näringslivsutveckling, 
samhällsutveckling, utbildningsinsatser 
eller på annat sätt bidra till en levande 
landsbygd i bygden och kommunen, 
säger projektledaren Hans Pahlin.

Framtiden ser ljus ut för Lungsjöbyg-
den med tillväxt och inflyttning i spåren 
av vindkraftsetableringarna.

- Det är ju Statkraft som äger de tre 
vindkraftsparkerna här med sammanlagt 

149 verk. Totalt handlar det om ett 30-tal 
arbetstillfällen för drift och underhåll. 
Nya arbetstillfällen här i bygden som 
inneburit en ökad inflyttning med 20 
procent. Dessutom tillkommer ju upp-
drag för lokala entreprenörer i allt från 
lokalvård till snöröjning av 20 mil väg 
mellan vindkraftverken, inflikar Staffan 
Magnusson.
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Leena Grubb söker nu fastighetsägare som vill hyra ut hus i och omkring Överturingen. 
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Telefonen som fungerar där inga 
andra telefoner fungerar
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Telefonen som fungerar där inga 
andra telefoner fungerar

Beställ på www.wetel.se

ERBJUDANDE
Beg. Westel Radio Telefon utan 

Blåtand för 334:- månad inkl. moms
Med Abonnemang Guld värde 200kr/

mån inkl moms i 36 mån.
Därefter 200:- kr inkl moms i 

månad (endast abonnemang)
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Håll kontakten när det blåser
Var det än blåser

Hos oss handlar du enkelt 
och säkert med Klarna. 
Du väljer själv om du vill 
betala direkt eller dela 

upp betalningen 
på upp till 36 månader.
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En komplett  
service anläggning  

i norra Jämtland!

VAG-specialister

Auktoriserad verkstad för Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Peugeot och Mitsubishi.

Strömsund 0670-61 10 35
Vilhelmina 0940-100 10

Bilverkstad • Plåtverkstad • Bilförsäljning 
Butik med delar och tillbehör

Följ oss på 
Facebook!
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auktoriserade Fiat, 
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Lungsjöns Fritidsförening arbetar via projektet Lokal förankring av 
vindbruksprojekt med att sprida erfarenheter och kunskap för möjlig-
heter till bygdeutveckling i samband med vindkraftsutbyggnad. 

Det fi nns fi na skid- och skoterspår. Vandringsleder med övernatt-
ningsstugor. Badstrand med vattenstudsmatta och vedeldad bastu. 
Konferenslokaler på Lägergården navet i byn.
Välkommen hit på studiebesök till 
Scandinaviens största vindkraftspark.

Boende fi nns på Lägergården och i stugor.
Evenemang
18/4 19:00 Anders Linder på Solporten i Ramsele
20/4 19:00 Nostalgi Bingo
10/5 12:00-15:00 Familjedag vid Kvarnsele, tävlingar
7/7 12:00-16:00 Lungsjödagen, knattelopp utlottning av     
  Ipad, SNÖ-lotteri, skytte, underhållning.
18/7 14:00 Auktion
28/7  Loppis
4/8 11:00   Vandring till Trollklippen
24/8  Surströmmingsfest.

Vid samtliga arrangemang försäljning av 
kolbullar, korv, fi ka och lotterier.
Ring oss gärna om du vill veta mer: 
Staff an M  070-334 06 79
Hans P  073-055 23 66
Hans J  070-679 81 45

Lungsjöns Fritidsförening med projektet 
”Lokal förankring av vindbruksprojekt ”

 

Välkommen till Lungsjön

Ny  mätutrustning ska motverka 
isbildning på vindkraftverk
Med hjälp av mätutrustning monterad 
på toppen av Åreskutan kan problemen 
med isbildning på vindkraftverk få en 
lösning. Utrustningen mäter mikro-
skopiska vattendroppar, vindhastighet 
och temperatur. Omkring en tredjedel 
av världens vindkraftskapacitet finns i 
kalla klimat där isbildning på rotorblad 
är ett problem. 

– Det är en utrustning med bildteknik 
och avancerade sensorer som mäter små 
vattendroppar så att vi ska kunna se när 
det finns risk för isbildning på vindkraft-
verk, kraftledningar eller vägar. Med vår 
utrustning kan vi mäta vattendroppar 
som är så små som några tusendels 
millimeter i diameter, säger Staffan Ryd-
blom, doktorand på Mittuniversitetets 
forskningscenter, STC.

För att kunna bestämma isbild-
ningsförhållanden och göra prognoser 
för isbildning behöver man känna till 
mängden atmosfäriskt vatten i form av 

underkylda droppar och deras storlek. 
Idag estimerar man detta eftersom det är 
svårt att mäta. Syftet med forskningen är 
att hitta en kostnadseffektiv teknik för 
att upptäcka de parametrar och villkor 
som orsakar isbildning.

Mätmetoden är baserad på ett bild-
system med en högeffektiv LED som 
bakgrundsbelysning. Mätdata ska nu 
samlas in under loppet av två månader 
och sedan återstår en tid av analys och 
bearbetning. Målet är att mätrustningen 
ska finnas på marknaden i framtiden. 

– Med hjälp av mättekniken skulle 
man tidigt kunna starta igång avisnings-
systemet i ett vindkraftverk – innan 
isen orsakar sämre produktion, skada 
på anläggningen eller blir en fara för 
allmänheten då isklumpar kan lossna, 
säger Staffan Rydblom.

Mätutrustningen ingår i forsknings-
projektet SMART och har tagits fram i 
samarbete med SMHI Sundsvall och 
Combitech i Östersund.

Hitta din tjänst...

 mrz.se

MRZ är din flexibla problemlösare för små och stora 
uppdrag inom entreprenad, bemanning och jord/skog. 

Ring oss för mer information

E-post info@MRZ.sE tElEfon 063-12 60 10
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Forskaren Staffan Rydblom vid mätrustningen på Åreskutan.
Foto Mittuniversitetet



AB NORBERGS
Vi tar oss an alla möjliga svets- och 
grovsmides uppdrag och svetsar i de 
flesta material.

Vi kommer ut till dig och svetsar  
på plats eller i vår egen verkstad.

Allt från smidesräcken 
till skogsmaskiner

BILVERKSTAD
Tillbehör och reservdelar

Krångevägen 1 Ramsele • 0623-107 60
Mån-tors 7.30-16.30, fre 7.30-15.00. Lunch 12-13.

Ramsele Rep & Mek AB

19/5 Jakt- och fiskemässan, Hembygdsgården
16/6 Dragrodden
30/6 Friluftsteatern: Potatishandlaren, Hemb.gården
6/7-15/7 Ramsele-Edsele-Veckan
27/7 Ishockey: Team Niklas Sundström möter  
TV-puckvinnarna 2015, Rafnahallen 18.00

Evenemang i Ramsele under 2018
14/8-19/8 Rafnastämman
1/9 Höstmarknad
14/9-15/9 Lastbilsträffen
8/12 Kajsa Kavat

För mer info: ramsele.com

2/7–19/8 erbjuder vi frukost- och 
middagsbuffé även under helgerna! 
Lunchbuffé som vanligt på vardagar.

0942-47780 • info@hotelldorotea.nu

Rum inkl frukost
Enkel: 795 SEK
Dubbel: 995 SEK
Trippel: 1195 SEK

Hotell 
Dorotea

Strömsunds Vandrarhem
Mitt i vindkraftsområdet

Strömsund 5 km
Stamåsen 47 km

Kort- eller långtidsboende
Enkel- eller flerbäddsrum

070-366 11 77 • 070-671 99 67
stromsundsvandrarhem.se • info@tullingsasgarden.se

Hammerdal 28 km
Raftsjöhöjden 47 km

Havsnäs 37 km
Åskälen 51 km

Tung maskin-
bärgare för  
svåra uppdrag!
Donalds Transporter
Ramselevallen 0623-520 58 • 070-316 49 41&Transporter

Bärgning

Vägkurser i Hoting
MUEK ”rullar på” med kursverksamhet i Hotingområdet. Vi fortsätter bl.a. med YKB-service d.v.s. 
en delkurs per år, nu fortsätter delkurs 2. 
Kommande kurser:
YKB delk 2,  Godshantering/Säkra lyft Ons 18 april Tåsjöberget*

YKB delk 2, Godshantering/Säkra lyft Tors 19 april Tåsjöberget*

ADR 1.3 Tors 26 april Tåsjöberget**

* Denna YKB delkurs 2 inkluderar Säkra Lyft kurs (ger 2 intyg). ** ADR 1.3 är för avsändare, mottagare av farligt godstransporter, men 
ger även behörighet att transportera upp till 1.000p Farligt gods som Värdeberäknad mängd och tankvagn bakom skogsmaskin.

MUEK har egna instruktörer för bl.a. första hjälpen, ADR, YKB, hjullastare, 
grävmaskiner, truckar, APV, liftar, SAM, BAM, heta arbeten, fallskydd, travers, 
säkra lyft m. m. Vi kan även komma till din arbetsplats för att utbilda.

Du hittar fler kurstillfällen på www.muek.com. 
Info och anmälan: info@muek.com eller 070-535 
35 86, 070-535 11 77.

0645-600 16 • info@osabhus.se • osabhus.se      Följ oss på Facebook!

Stomleveranser med kvalitet!

villor & fritidshus m.m.
Jämtländsk stomleverantör av

Från första kontakt till leverans 
inkl.bygglovsritningar, K-ritningar, 

tillverkning och montering.

WWW.OSABHUS.SE
eller 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

0645-60016

info@osabhus.se

Egen fabriksproduktion. Vi monterar hos dig!

Bygga nytt?

Markarbeten och vägmaterial

Ett stort företag i litet format • www.bredmo.se 
Henrik 070-221 99 50 • Erik 070-213 95 80

• Brytning/restaurering av skogsväg
• Förstärknings- och markarbeten
• Skutslagning med hydraulhammare

• Buskröjning
• Försäljning av bergmaterial

Hydraulslang
Arbetsbelysning 

Arbetskläder

Krångvägen 8 Ramsele • Mån–fre 07–16
0623-100 05 • 070-238 37 72

R

AA Östersundsgruppen
Storlienvägen 15, 073-811 82 24
www.aaostersundsgruppen.se
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Forskaren Staffan Rydblom vid mätrustningen på Åreskutan.
Foto Mittuniversitetet

MOTORCYKLAR KÖPES
Hojar från 1920 –1980-talet, allt av intresse.

Helst Honda, Kawasaki, Husqvarna. Även motorer m. m.
OljeStickan 070-624 99 36



Så mycket byggs det vindkraft för i landet just nu, det mesta i Norrland
– och fler stora investeringar väntas på vägen mot ett fossilfritt Sverige. 

Om du är aktiv i någon av branscherna ovan kommer du också att behövas!

Välkommen att anmäla intresse för uppdrag i anslutning 
till vindkraftsutvecklingen i vår leverantörsdatabas.

vindkraftcentrum.se

Trettiotusen miljooo.oooner 


