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Radiotelefon som fungerar när 
andra telefonsystem slås ut

Beställ från vår webbutik: www.westel.se

Parkvägen 8 Dorotea
0690-221 30

info@westel.se
www.westel.se facebook.com/WestelTelefoni

• 100% utomhustäckning inom vår region
• Nås via ett vanligt telefonnummer
• Genererar låga samtalsavgifter
• Plus mycket mer!

Telefoni med garanterad täckning
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Förnybart är framtiden

HANNA WAGENIUS 

JURIST OCH REPRESENTERAR CENTER-
PARTIET SOM KOMMUNFULLMÄKTIGES 
ORDFÖRANDE I ÖSTERSUNDS KOMMUN

D
et var nog ett och 
annat ögonbryn som 
höjdes när Modera-
terna den andra april 
i år gick ut med att 
man lämnar energiö-

verenskommelsen om den inte fokuserar 
mer på kärnkraften. Det rör sig om ett 
politikområde som tjänar på långsiktig-
het, och inte dagspolitiska utspel - och 
där arbetet i enlighet med strategin är i 
full gång.

Senast 2040 är målet att all energipro-
duktion i Sverige ska vara förnybar, och 
det pågår också en riktig byggboom inom 
branschen. Vi är på väg att nå målen om 
förnybar energiproduktion i förtid, och 
en av de stora anledningarna till detta är 
vindkraftsetableringarna som sker runt 
om i Sverige.

Som alltid när det byggs saker, dyker 

det upp motstånd. Någon är alltid mot - 
oftast med argumentet att det var bättre 
förr, med utsikt, jakt, och så vidare. Själv-
klart måste den som vill etablera en ny 
park också göra det i samverkan med 
lokalbefolkningen, men många av de far-
hågor som finns är ogrundade. Det är väl 
egentligen det där med utsikten som kan 
stämma, och det är ändå en smaksak. 

Vissa ifrågasätter också varför vi ska 
bygga vindkraft i Norrland, när den 
största elförbrukningen sker i södra 
Sverige. Svaret är enkelt - för att vi kan 
tjäna på det. Dels genom att det skapas 
lokal tillväxt, men också för att mer 
förnybar energi gör det möjligt för oss 
att lämna över den här jorden till våra 
barn. Fråga inte varför det ska byggas 
här, fråga varför bygden inte får ta större 
del av de värden som skapas. Detsamma 

gäller förstås vattenkraften, och industri-
fastigheter över lag, där staten roffar åt 
sig fastighetsskatten trots att påverkan 
naturligtvis finns här lokalt. 

Vindkraften gör nytta, och den kan 
göra ännu mer. Alla som bor i en bygd 
med vindkraft kan sträcka på ryggen över 
att man är med och bidrar till en hållbar 
värld, och sen trycka på sina politiker för 
att regionalisera fastighetsskatten.

Bilbolaget Östersund
Fagerbacken 53
063-14 94 00

För mer info kontakta våra säljare:
Anders Gustafsson, 063-14 94 22, anders.gustafsson@bilbolaget.com
Robert Hagström, 063-14 94 19, robert.hagstrom@bilbolaget.com

NOLL UTSLÄPP VID STADSKÖRNING!
Den nya toppmoderna och ändamålsenliga plug-in-elhybriden 
Ford Transit Custom är byggd för att hjälpa dig arbeta mer
effektivt än någonsin. Batteriets höga kapacitet gör att de ger
noll utsläpp vid körning på sträckor upp till 50 kilometer.

Ford Transit Custom
plug-in-hybrid
Ford Transit Custom
plug-in-hybrid

NU KAN DU BESTÄLLA NYANU KAN DU BESTÄLLA NYA

Bilbolaget Östersund
Fagerbacken 53
063-14 94 00

Inkl. 3 års fri service, motorvärmare och vinterhjul

Erbjudande på

Renault Clio

Förbr. bl. körn. NEDC: 4,0-5,0 l/100km. NEDC: 104-114 g/km. WLTP: 4,9-6,0 l/100km. WLTP: 128-135 g/km.
Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller
företagsstöd. *Finansiering Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga 
uppläggningsavgifter eller aviavgifter. Körsträcka 15 000 km/år. Kostnad för försäkring tillkommer.
Alla priser inklusive moms. Reservation för eventuella tryckfel. Bilen på bild kan vara extrautrustad.

Renault CLIO Energy TCe 90 hk Intens II 5 d

144 000:- 2 295:-/mån*
Kampanjpris: Privatleasing:

Mycket välutrustad med bl.a: 3 års fri service, dimljus med kurvfunktion, 
ledstrålkastare på hel- och halvljus, motorvärmare inkl. kupéfläkt och 
sladd, klimatanläggning, Media Nav: 7” pekskärm med Bluetooth och 
navigation, parkeringsradar, trådlös nyckel, vinterhjul på aluminiumfälg.

 Klimathotet är verkligt och utsläppen           
      måste minska snabbt

    Förnybar elproduktion bidrar stort genom att     
    tränga undan fossilkraft

      Vindkraft ger långsiktiga jobb i glesbygd

Vindkraftcentrum.se
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Vindkraftcentrum har på uppdrag av 
Energimyndigheten presenterat en 
”Fördjupad studie – Drift och underhåll” 
som beskriver hur vindkraften bidrar 
till regional nytta med arbetstillfällen. 
Projektet har genomfört en kartlägg-
ning av aktörer som är kopplade till 
drift och underhåll av svensk vindkraft. 
Kartläggningen har inkluderat kontakt 
med olika typer av vindkraftsägare, 
företag som tillhandahåller service för 
vindkraftsparker och investerare. 

– Drift och underhåll innebär många fler 
tjänster än vad någon insett, säger Chris-
ter Andersson, Vindkraftcentrum.se.

Studien visar på potentialen för regio-
nala och nationella företag som arbetar 
med drift och underhåll. Fram till 2045 
kommer 3500 vindkraftverk att renove-
ras, byta ut eller skrotas. 

Beräkningar visar att det framöver kom-
mer att ske en större förskjutning av 
produktionskapacitet norrut med antalet 
framtida vindkraftverk. Det skapar behov 
ett ökande underhållsbehov, som gynnar 
lokalt företagande och möjligheter för 
specialister i kalla och glesbefolkade 
trakter.

Projektledaren Christer Andersson sä-

ger att antalet årsanställningar i driftspe-
rioden är betydligt fler än i byggperioden. 

– När vindkraftverken är i drift ska-
pas många långsiktiga lokala jobb. Vid 

jämförelse med andra länder finns även 
en stor potential för lokalt företagande 
inom drift och underhållsåtgärder samt 
vid repowering. Det gäller att ta tillvara 

dessa möjligheter vilket kräver massiva 
informationsinsatser liksom företag som 
ser möjligheterna, säger Christer Anders-
son.

I rapporten framhålls att en samordning 
mellan nationellt och lokalt näringsliv, 
vindkraftbranschen, myndigheter, kom-
muner, regioner och forskare skulle bidra 
till att möjligheterna tas tillvara när ut-
byggnaden av vindkraft idag går snabbt. 
Slutsatsen i rapporten är att ett sådant 
samarbete skulle skapa en snabbare väg 
till fossilfri energiproduktion och lägre 
elpriser för konsumenter och företag.

174 av Sveriges kommuner har vind-
kraft. I en tabell redovisas kommunernas 
tänkbara arbetstillfällen som uppstår 
i samband med repowering, dvs hela 
vindkraftverket eller komponenter byts 
ut mot modernare och effektivare verk. 
Teknikutvecklingen går fort och idag kan 
mängden verk halveras och samtidigt för-
dubbla elproduktionen. Totalt i Sverige 
beräknas utbyte av torn och turbin på 
samma position skapa närmare 30 000 
årsarbeten. Om nybyggnad sker så kan 
ännu fler årsarbeten komma till förutom 
driftsfaserna som också ger jobb. 

INGER KRAFT ETZLER

Christer Andersson svarar för studien om vindkraften nytta FOTO: VINDKRAFTCENTRUM

Vindkraft ger många lokala 
jobb, även på lång sikt

063-57 45 00 • www.reaxcer.se

225 ÅKERIER,
650 FORDON OCH
900 MEDARBETARE.

Vad behöver du? 
Reaxcer bygger vägar för vindkraften i länet.

Reaxcer erbjuder maskin- och transport-
lösningar till både privatpersoner och före-
tag. Vi har en bred fordonspark, eget berg- 
och grusmaterial samt lång erfarenhet av 
branschen.

Våra åkare, entreprenörer och grustäkter 
finns lokalt belägna i Jämtlands län.  Det 
ger oss möjlighet att skapa kostnadseffek-
tiva lösningar till dig som kund.

FÖRNYBAR ENERGI            www.scavind.com
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Ett vindprojekt utvecklat i samarbete  
med SCA Energy och Turinge Energi.
Vindkraftschef Förnybar energi, Milan Kolar | 060-19 30 00

Länsterhöjden 
och Storflötten

Expertis

070-556 76 20
info@skarta.se

Vindkraftparker och fundament för vindkraftverk

Bygger och underhåller broar av betong

Anläggning

Byggnation av industriella fastigheter

Bygg- och anläggningsföretaget 
från norr
Skarta AB har sitt säte i Kiruna. Skarta tillhör den finska Andament Group-kon-
cernen som omsätter cirka 1 miljard SEK per år och sysselsätter över 300 
personer. 

Skarta AB grundades 2015 och våra tjänster omfattar markarbeten, byggna-
tion av industribyggnader, anläggningsarbeten som byggande av broar, vind- 
och vattenkraftverk. 

Vi är etablerade i norra Sverige inom gruv- och kraftindustrin och har stor er-
farenhet av byggande i nordiskt klimat. 

Med egna resurser och ett omfattande kontaktnät av underleverantörer kan 
vi erbjuda många konkurrenskraftiga lösningar.

När det gäller professionalism, leveranssäkerhet, kvalitets- och miljösäkring 
erbjuder Skarta dig samma service som det stora byggföretaget. Dessutom 
med kortare beslutsvägar, starkare engagemang och omsorg om dina önske-
mål och krav.
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Vindkraft ger medvind 
till hela samhället

Delta Terminal som ingår i Sundfraktgruppen har 
sin huvudverksamhet i Söråkers hamn där man 
hanterar skogsråvaror och insatsprodukter till 
regionens industrier, men har alltid haft Härnösands 
hamn som en sidoverksamhet. Delta Terminal har 
ett operativt avtal med Härnösands hamn vilket i 
praktiken betyder att man sköter all fartygslossning 
där stuveriarbetare krävs. Hamnen har blivit en 
given aktör där man i snitt tidigare tagit in 20-30 
kompletta vindkraft per år.

-Efter två års förhandling med Vestas har vi 
ingått ett avtal där vi kommer ta emot totalt 141 
vindkraftverk fördelat på 25 fartyg. Verken fördelas 
sedan på tre siter; Åskälen, Nylandsbergen och 
Kråktorpet, säger Diana Krantz utvecklingschef på 
Delta Terminal.

Varje enskilt levereras i 9-10 sektioner med en 
viktfördelning på 15-63ton per komponent. Det är 
en värdefull last som inte är helt lätt att hantera och 
minsta skada kan påverka funktionen. Medarbetar-
na är mycket betydelsefulla och utbildas därmed 
kontinuerligt för att säkerställa en god kvalité på 
arbetet.

Delta Terminal har kontrakterat en rekordstor affär som sysselsätter hela samhället. 
Verksamheten är i full gång och ett 20-tal stuveriarbetare har fått anställning i hamnen.

De bolag som har specialiserats sig på vind-
kraften finns inte etablerade i Sverige och därför 
kommer både chaufförer och utrustning från utlan-
det för att etablera sig lokalt.  Det betyder däremot 
inte att de svenska företagen går lottlösa, tvärtom. 
Inför varje projekt agerar Delta Terminal ombud för 
hela samhället och förmedlar kontakter så som var 
man kan bo, köpa mat, lämna fordonen på verkstad, 
köpa bilar, anlita elektriker osv. 

-Vid mitt senaste besök till Nylandsbergen kun-
de jag se vilken spinoff projektet givit. 

Delta Terminal hanterar fartygslossningen och 
helheten i hamnen men engagerar även övriga delar 
i vår koncern: Solventum administrerar lönerna, 
Alltank levererar drivmedel och Åkerigrus levere-
rar ballast via moderbolaget Sundfrakt delägarfor-
don, berättar Diana Krantz.

Diana Krantz spår några intensiva år med vind-
kraftshantering för sin personal i Härnösands hamn.

Toréns Entreprenad AB är ett mångsidigt markentre-
prenadföretag som utför total-, general- och unde-
rentreprenader inom mark och anläggning. Vi har 
hög kompetens, tvärfackliga kunskaper och stora 
resurser att klara uppdrag inom gatu- och vägun-
derhåll, grundläggning, VA-ledningar, rivning, drä-
nering och sprängning. Genom att ständigt utveckla 
oss ska vi fortsätta att vara det ledande markentre-
prenadföretaget i vårt verksamhetsområde.

Vi söker dig som har yrkesbevis eller erfarenhet 
som anläggare. 
Som person är du ansvarsfull, handlingskraftig och 
ser lösningar istället för problem. Du tycker om att 
arbeta i team men ser inga problem med att arbeta 
självständigt. 
B-körkort är ett krav. 
Välkommen med ansökan till: ansokan@torens.se

Vi söker  

Anläggningsarbetare

Toréns Entreprenad i Östersund
N. Åsvägen 93 | 063-15 24 50 | www.torens.se

 
VI ARBETAR I HUVUDSAK MED MIG/MAG-SVETSNING 

både robotiserad och manuell 
men vi utför även Tig- och CMTsvetsning (Cold Metal Transfer) 

 

  Maskinpark:                                                                                     
  Svetsrobot S4, Lägesställare x2 bordyta 1400*800. Strömkälla 500amp. 
  Svetsrobot S4 dubbel, Lägesställare x2 bordyta 2300*900. CMT. strömkälla 2st 400 amp 
  Manuella Svetsplatser 
  Okuma Euro Center V-50 Vertikal Fleropertionsmaskin 
  Klipp- och Bockmaskiner 
  Excenter, Svarv och Fräsar 
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VI ARBETAR I HUVUDSAK 
MED MIG/MAG-SVETSNING

Både robotiserad och manuell
men vi utför även 

Tig- och CMTsvetsning 
(Cold Metal Transfer)

Maskinpark:
Svetsrobot S4, Lägesställare x2 bordyta 1400*800. 

Strömkälla 500amp.
Svetsrobot S4 dubbel, Lägesställare x2 bordyta 2300*900. CMT. 

Strömkälla 2st 400 amp ManuellaV Svetsplatser
Okuma Euro Center V-50 Vertikal Fleropertionsmaskin

Klipp- och Bockmaskiner
Excenter, Svarv och Fräsar

HLSvets AB Parkgatan 15 842 33 SVEG 0680-714471 
info@hlsvets.se         www.hlsvets.se

En ny modell för vindpeng/återbäring 
från vindkraften presenterades på 
vindkraftkonferensen i Åsele där 
branschfolk möttes i mitten av mars. 
Åsele kommunen deltar i ett pilotprojekt 
tillsammans med Vattenfall och Garan-
tia, f d Kreditgarantiföreningen Norr.  
Återbäringen från vindkraftparkerna 
som just nu byggs i Blakliden och Fäbod-
berget kommer delvis att gå till lokala 
och regionala företagare. 

– Vindkraft har blivit en möjliggörare. Vi 
har startat en fossilfri resa och inom en 
generation ska vi vara i mål. Vi vill inte 
bara bygga utan vill också öka värdet och 
nå ut till lokala och regionala näringsli-
vet. Här byggs det största landsbaserade 
vindkraftprojektet för Vattenfall. Det lo-
kala näringslivet är viktigt! sade Jeanette 
Lundqvist från Vattenfall.  

I Blakliden uppförs 50 verk, i Fä-
bodberget 34 verk och på gränsen till 
Lycksele i Vargträsk med 21 verk. I slutet 
av 2021 beräknas vindkraftparkerna vara 
färdiga för drift. 

– Hur kan vi underlätta för företag? 
Vi hade en diskussion om det är så här 
vi vill ha det med ett frivilligt löfte att 
lämna tillbaka återbäring från vår egen 

produktion. Kan vi göra skillnad på an-
nat sätt än att återbäringen går oavkortat 
till föreningarna? Vi kan lägga vindpeng-
arna på näringslivsutveckling i stället. 
Ett näringsliv är hjärta och blodomlopp 
och vi kan bidra. Företag ska kunna 
stanna kvar, investera och utveckla, sade 
Jeanette Lundqvist.

Samarbetet med Garantia innebär att 
en del av återbäringen från vindkraften 
ska gå till Garantia som ger stöd åt före-
tagare som annars har svårt att få bank-
lån. Garantia står för mindre krediter 
och riktar sig till mikro- och småföretag i 
Åsele och Lycksele kommun.   

– Vi är bra på att skapa möten, och 
hjälper företagen i kontakten med ban-
ken. En tredjedel av 

vindpengen går till byautveckling, den 
större delen går till Garantia. Det finns 
en geografisk begränsning, vindpengen 
ska gå till företag i anslutning till vind-
kraftparkerna, sade Caroline Nyström, 
Garantia. 

Lånen ska gå att växla upp tillsam-
mans med vanliga banklån, och det krävs 
ingen säkerhet för lånen.

Normalt kommer återbäringen/
vindpengen retroaktivt, men ska nu 
läggas om så att det finns en ekonomisk 

grund redan från start. Planen är att en 
klumpsumma betalas ut till Garantia när 
investeringsbeslut har fattats och vind-
kraftparken börjar byggas. 

– Eftersom lånen amorteras av kom-
mer pengarna tillbaka och kan återan-
vändas, det blir en recirkulering med 
fortsatt nytta, sade Caroline Nyström.

Åselemodellen för kreditgarantier har 
arbetats fram i samarbete mellan Vatten-
fall och VindkraftCentrum. Tanken är att 
pilotprojektet ska inspirera andra projek-
törer och kommuner att använda sig av 
modellen med stöd för lokal utveckling. 

TEXT OCH FOTO: INGER KRAFT ETZLER

Vindkraftpengar går 
till att utveckla lokala företag

Samling för vindkraften: Daniel Gustavsson och Jeanette Lundqvist, Vattenfall, Torbjörn Lax-
vik, VindkraftCentrum, Calle Birgersson, Näringslivschef i Åsele, Susanne Tellström, Vind-
kraftCentrum och Caroline Nyström, Garantia.

Skogsdag
Rundvirke Skog och Octowood tillsammans 
med Handelsbanken och Skogsstyrelsen 
inbjuder till Skogsdag
Vi visar uttag av Specialsortiment som Ledningsstolpar, 
Stamblock, Grovtimmer, Octostolp i avverkning.

Plats: mellan Eriksberg & Dalbo – Stugun

Dag: fredag 10 maj

Tid: 12.00 – 17.00

Vi bjuder på fika! Välkomna!

STÖRST I SVERIGE PÅ 
SPECIALSORTIMENT

www.rundvirkeskog.se
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 Vi utvecklar förnybar energi 
för en hållbar framtid!
Vår affärsidé är att vi ska vara den självklara partnern för investerare 

i vindkraft genom att skapa mervärde genom hela livscykeln. Vi ska 

maximera värdet av vår gröna elproduktion genom professionell drift, 

förvaltning, försäljning och finansiering.

www.jamtvind.se 

Lokal återbäring, 
ökad sysselsättning, 
delägarskap, 
miljöhänsyn 
för kommande 
generationer.

I byn Lungsjön bor det ungefär 40 
fastboende. När vindkraftparkerna 
skulle etableras i området beräknade 
Lungsjöns Fritidsförening att det skulle 
bli ytterligare ett hundratal personer 
som skulle röra sig i området. En by utan 
mobiltäckning, med dåliga vägar och 
undermålig infrastruktur. ”Hur skulle 
det gå? Va´fan kommer det att bli?” 
Skepsisen var stor hos befolkningen. 

– Vi hade en magkänsla att om det skulle 
bli en etablering av vindkraft så kanske vi 
kunde ha råd att renovera skolan som var 
nerlagd. Skolan rustades upp och blev 
en knutpunkt för de som jobbade med 
vindkraftsetableringen, berättar Staffan 
Magnusson som då var ordförande i den 
lokala föreningen. 

Nu står den gamla skolan/Läger-
gården upprustad och fin och har givit 
Lungsjön ett permanent nav också efter 
att vindkraftbyggarna lämnat. Från de 
första kontakterna till färdig vindpark 
räknar Staffan Magnusson med att det 
tog ungefär tio år.

– Förenade Vindbyar med represen-
tanter från de olika byarna i närliggande 
område gjorde ett enormt jobb och fanns 
med från start, säger Staffan. 

Över läns- och kommungränser 
bildades en förening som skulle se vilka 
mervärden som gick att ta tillvara från 
vindkraftetableringen. Tillsammans med 
bl a Hela Sverige ska leva ingick Förenade 
Vindbyar i ett projekt med avsikt att hitta 
en nivå för en bygdepeng, dvs återbäring 
från vindkraften. Vindkraftområdet lig-
ger i gränslandet mellan Ragunda och 
Strömsunds kommuner med Stamåsens 

26 verk, Mörttjärnberget 37 verk, Björk-
höjden 90 verk och Ögonfägnadens 33 
verk.

Staffan Magnusson har nyligen på 
uppdrag av Energimyndigheten samman-
ställt en handbok med ”Tips och råd vid 
vindkraftetableringar”. Bland de positiva 
effekterna framhålls: 

• Inflyttning till området 
• Upprustning av bl a vägar, utflykts-

mål och badstrand
• Fler besökare med t ex studieresor 

till vindkraftparkerna
• Antalet företag har ökat och de be-

fintliga företagen växer
• Drift och underhåll har skapat lokala 

arbetstillfällen
• Bygden har fått bredband

• Vindkraften har medfört utvecklings-
medel till bygden 

– Det är svårt att klaga på vindkraften 
när man ser nyttan, säger Staffan Mag-
nusson och betonar samtidigt vikten av 
förankring hos berörd bybefolkning.

Att det alls betalas ut utvecklingsme-
del från vindkraftparkernas ägare är inte 
lagstadgat. Det kan räknas som en god 
gärning av projektören. För att garantera 
en återbäring har det bildats Lungsjöns  
vindkraftfond med riktlinjer som finns 
i avtalen mellan projektägare och kom-
munen. 0,2% avses  gå till fonden. Ännu 
har ingen utdelning skett.

– Vi har lagt ner många, många ideella 
timmar i föreningen med etableringen av 
vindkraften. Det går att beskriva oss som 

en ideell entreprenör. Byarna har arbetat 
tillsammans. Sex byars representanter 
klarade t ex inför bredbandsetableringen 
att fixa alla arrenden med markägarna på 
två veckor. Nu har Lungsjön, Hocksjön, 
Rensjön, Myrdalen, Vimmervattnet och 
Västvattnet fiber! säger Staffan Magnus-
son.

Och tillägger att det inte minst är ett 20 
tal personer som fått jobb året runt som 
vindkrafttekniker.

– Dessutom innebär de förbättrade 
vägarna fördelar för virkestransporter 
årets alla månader och

virke kan levereras just-in-time, 
liksom att det gynnar våra åkerier, entre-
prenörer, sågverk och massindustrierna, 
säger Staffan.

Handboken vittnar om framgångar 
men också eftertanke. Mest handlar det 
om möjligheterna för bygden – förutom 
klimatnyttan.

– Det är viktigt att arbeta med flera 
spår. När projekten är igång, då går det 
fort och det är viktigt att vara med redan 
från början. En viktig framgångsfaktor är 
att arbeta kontinuerligt med förankrings-
arbetet hos de boende, påpekar Staffan 
Magnusson i handboken

 Och ja, förutsättningarna och mot-
tagandet kan variera. En återkommande 
fråga är ljudnivån hos   Sveriges mest 
vindkrafttäta byar. Väderleken gör att det 
kan ge problem t ex vid viss vindriktning 
och luftfuktighet, men för Lungsjön är 
fördelarna alldeles uppenbart övervä-
gande. 

TEXT OCH FOTO: INGER KRAFT ETZLER

B yn som fi ck ny energi

Staffan Magnusson, Lungsjöns Fritidsförening.

Vindkraft i gång.

Mobilbetong & Mining 
Vi erbjuder kort etableringstid, certifierade stationer, stort 
kunnande, lång erfarenhet och kvalitetsbetong pumpat di-
rekt i form.

Vi har idag två mobila betongstationer, med kapacitet att le-
verera 30-70 kbm/h.  

Utförda projekt 
Genåsen vindkraftpark, Kråktorpet vindkraftpark, Nylands-
bergen vindkraftpark, Bröcklingberget vindkraftpark, Lidl 
centrallager i Rosersberg och Bentonitanläggning i Luleå.

Mats Olsson
070-641 03 45 • mats@pcf.one
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56 vindkraftverk byggs bara några 
kilometer från länsgränsen tre mil öster 
om Rätan. I slutet av året ska allt vara 
klart och det är mycket som återstår 
innan de första tornen kommer på plats i 
slutet av juni.

Det är en mulen torsdag i Överturingen 
några kilometer bortom länsgränsen. Jag 
sitter i den nedlagda gamla skolan och 
får en genomgång om vad som gäller när 
man ska vistas inom Cloud Snurran AB:s 
nya vindkraftpark norr och nordost om 
Överturingen i Haverö socken. Det är 
ställföreträdande platschef Emil Englund 
som berättar om säkerheten. Tillsam-
mans med Micke Melin, som arbetar som 
investerarna Green Investment Group 
Limiteds kontrollant, beger vi oss en mil 
rakt norrut. 

Med varselväst och hjälm på huvudet 
kliver vi ur Emils nya elbil nedanför 

hjärtat i vindparken, ställverket där elen 
som produceras samlas ihop.

–Härifrån distribueras elektriciteten 
mot Rätan där 235 MW (MegaWatt), vid 
12 m/s dvs optimala vindförhållanden, 
slussas ut på stamnätet, upplyser Micke 
Melin.

–Elen kommer att börja produceras 
framåt jul, berättar Emil som stolt pekar 
mot en nästan färdigbyggd bro över en 
större bäck. Denna bro sparar in 2 mil 
av de armsgrova högspänningskablarna. 
Förutom att bron tjänar som kabelö-
verföring från de östliga turbinerna så 
blir det en utmärkt genväg för de åtta 
servicetekniker som ska jobba i parken 
när den är färdig. I nuläget saknas det tre 
personer men Graeme Wyse, servicechef 
på Siemens Gamesa, berättar på telefon 
att han tror att det löser sig inom någon 
månad, då man fortsätter att annonsera 
lokalt efter tekniker. 

Jag kliver upp på den drygt 18 meter 
långa träbron och träffar brobyggarna 
från Skellefteåtrakten.   

–Vi började i tisdags och ska bara göra 
klart räckena sedan är bron klar senare 
i eftermiddag, säger Lars Olofsson med 
stolt stämma. Hans kollega Andreas 
Christensen visar var elledningarna ska 
dras på var sida om bron. När jag frågar 
om bron i trä kommer att hålla skrattar 
han. 

–Det är limträbalkar på 765 mm som 
ligger tätt hopspända och bron blir BK 1 
väg klassad och har en teknisk livslängd 
på 80 år, förklarar brobyggaren från 
Martinsons såg i Skellefteå.

Under bygget av vindparken har det hit-
tills kommit lite över 500 personer för 
att arbeta under ett och ett halvt år av 
förberedelser innan själva tornen och 
turbinerna börjar komma på plats i juni. 

Färden går vidare till den stora planen 
där torn L16 kommer att vara placerat. 
Alla torn har beteckning L eller S samt 
ett ordningsnummer. L betyder Länster-
höjden och S står för Storflötten. ¬Det 
är tomt på planen men längst in i mitten 
ligger fundamentet som gjöts i höstas.

–Du skulle varit här i går då gjöt vi ett 
borta på Storflötten, flinar Micke Melin 
och fortsätter. Allt går som det ska och 
det enda som skulle kunna sinka tidspla-
nen är ett rejält bakslag i vädret men nu 
tinar det som det ska. Precis när han sagt 
det börjar snöflingor att dala här uppe på 
Länsterhöjden. Det är torsdag sen lunch 
och parken stänger 13.30. Då far de flesta 
hem. Fredagarna jobbas nämligen in.

Vid den nordligaste delen av vind-
parken dyker Johanna Nilsson upp i sin 
orangea hjullastare.

–Det är roligt med något nytt, ler hon 
och kliver ur sin traktor. Hon tog studen-

Engelsmän investerar fl era miljarder
i vindkraftspark på länsgränsen

ten i våras hemma i Örnsköldsvik och 
under hösten var det mest småjobb på 
hemmaplan som gällde.

–Detta är stort och helt annat än jag 
varit van vid. Hon är en av tre tjejer hit-
tills under projektet.

–Alla är så glada att det kommer 
tjejer till branschen och jag har bara 
fått positiva kommentarer, sprudlar Jo-
hanna. På frågan om hemlängtan dröjer 
hon lite med svaret.

–Det är ok men ibland kommer hem-
längtan och nu är det skönt för jag ska 
bara röja lite snö på L11 sen far jag hem 
till pojkvännen och då är det helg i tre 
dar. Johanna skuttar vigt upp i hytten 
och drar i väg in över skogen.

Åter på gamla skolan i Turingen som jag 
nu förstår att alla kallar Överturingen. 
Emil och Micke värmer sin mat, det 
blev en senare lunch än planerat. 

Vad är det bästa med att jobba med 
vindparker?

–Att få vara både ute och inne och att 
det är projektbaserat, Emil tvekar inte 
en sekund och tillägger. Det är intres-
sant att designa vägar och jobba med 
mätteknik som jag gör, ler han finurligt. 
Jag återkommer till om det finns någon 
kritisk punkt som de båda inte har total 
kontroll över.

–Att inkopplingen på stamnätet 
inte kan ske när det ska vore riktigt illa, 
Micke ser lite orolig ut och fortsätter. 
Elkunderna måste ju få sin ström som 
utlovat senast i början av 2020.

JOHANNES ADOLFSSON

Harald Westerberg, Andreas Christensen och Lars Olofsson från Martinsons såg i Skellefteå. Bron är byggd av limträbalkar på 765 mm som ligger hopspända och bron är klassad som 
BK 1 väg, förklarar brobyggarna. Ovanför bron skymtar ställverket som blir hjärtat i vindkraftsparken. Foto: Johannes Adolfsson

–Alla blir så glada att det kommer tjejer 
till branschen och jag har bara fått posi-
tiva kommentarer, sprudlar Johanna Nils-
son maskinförare från Örnsköldsvik.

Det är Micke Melin, Soviva Energi AB, som 
tillsammans med ställföreträdande plats-
chef Emil Englund, Stenger och Ibsen Con-
struction, som guidar mig runt i den blivan-
de vindkraftsparken norr om Överturingen, 
ett stenkast från länsgränsen.  

Det är tomt på planen där torn L16 kom-
mer att vara placerat, men längst in i mit-
ten ligger fundamentet som gjöts i hös-
tas. Det 155 meter höga tornet är 5 meter 
i diameter längst ner och hålls på plats 
av 240 rejäla bultar med ett par decime-
ters mellanrum. Med torn, turbinhus och 
vingar blir det totalt 220 meter till hög-
sta punkten.

Vi arbetar med vindkraft, kraftstationer,
elnät och solceller.

Vi kan också ta hand om era mellan- och 
högspänningsanläggningar.

Vi söker nu 
vindkrafttekniker 
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Vi söker nu vindkrafttekniker
och elmontörer

Vi arbetar med vindkraft, 
kraftstationer, elnät och solceller.
Vi kan också ta hand om era mellan- 
och högspänningsanläggningar.

Länets lokalaste tidning! 
55 kr/mån
Varje vecka i brevlådan!

med autogiro

Beställ på jamtlandstidning.se
eller skanna QR-koden!

Jämtlands Tidning
Sid  18

Ovikenbor upprörda

förbud mot uranbrytning

verkningslöst

Länets enda växande tidning

Utkommer varje fredag

955664 463236
1

Valskandal i Alanäs

Röstsedlar saknades

Jamtli stoppar känd fotograf

får inte tillgång till egna bilderna
sid 2

Den kände jämtländske fotografen Jan Andersson kan inte ge ut den fotobok han planerat. Anledningen 

är att hans negativ förvaras av Jamtli som inte ger honom tillgång till dem.

Chock i Åre

Befolkningen 

minskar kraftigt
sid 2

sid 11

sid 3

Jämtlands Tidning
Jämtlands Tidning
Jämtlands Tidning

Kommunalrådet 

lovar inga 

nedläggningar i 

Ragunda

Fuktskada 

upptäckt i

Strömsunds nya 

sporthall 

sid 2

v. 38

22 SEPTEMBER 2017      LÖSNUMMERPRIS 15 kr

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

I en nyligen avslutad utredning föreslår Naturvårdsverket regeringen att ta beslut om generellt förbud 

mot uranbrytning i Sverige. Ovikenborna tycker inte att det räcker.

Jämtlands Tidning

Länets enda växande tidning

Utkommer varje fredag
955664 4632361

Anna startar stort

väguppror i Offerdal
sid 13

Nu har de boende i Stavre tröttnat på den dåliga vägen mellan Stavre och Änge.

Därför bjuder Anna in landsbygds och infrastrukturministrarna till vägmöte.

Åre 
Höstmarknad
publiksucce sid 24

sid 4

sid 3

Byggboom i 
Storhogna      

Nazistsajt i 
Fjällsjö
Polisanmäld  sid 5

– Det är som en cirkus, säger en boende.  Sid 3

v. 40

6 OKTOBER  2017      LÖSNUMMERPRIS 15 kr

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

Vill testa förarlösa bussar i länet

Busschaufförerna gör tummen ned

Inte populärt att bo 

på byggarbetsplats

Boende på Storsjö 

Strand missnöjda   

Jämtlands TidningJämtlands TidningJämtlands TidningJämtlands Tidning
Sid  3

Länets enda växande tidningUtkommer varje fredag
955664 4632361

Stig Engström – mångmiljonären som kan tänka sig att bli diktator

mitten

Han är aldrig nöjd. Han är otålig. Han tycker inte att han når fram till sina anställda och 

han hatar att resa. Mingel är bland det värsta han vet. Engcons grundare, Stig Engström, 

plockar ut 85 miljoner kronor i år. Hur kan det då komma sig att han är uttråkad? 

Hon kan bli nytt regionråd
sid 8

sid 14

sid 2

Jämtlands Tidning 
miljonsatsar på ung journalistik 

Planer för serverhallar i Backe

sid 2

Nu startar Fjällgymnasiet i Svenstavik det första elteknik-programmet, ETG, i Norrlands inland.  

v. 43

27 OKTOBER  2017      LÖSNUMMERPRIS 15 kr

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!Stora planer för Krokomsporten – växer med ny livsmedelsbutik

Fjällgymnasiet i Berg satsar på el-linje

Jämtlands TidningJämtlands TidningJämtlands TidningJämtlands Tidning

Sid  10

Länets enda växande tidning
Utkommer varje fredag

955664 463236
1

En av länets fi naste samlingar går under klubban

Lanthandelsmuseum på Frösön auktioneras bort

sid 12

Bussgods läggs nedbeslut i Regionen

sid 5

sid 10

sid 2

Jämtlands Tidning
Jämtlands Tidning
Jämtlands Tidning

Nu sluter bygden upp för att stötta mötesplatsen i Oviken

Dystert för thailändska paviljongen– förfaller och har få besökare

v. 45

10 NOVEMBER  2017      LÖSNUMMERPRIS 15 kr

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!
Etanolfabriken i Sveg skulle ge hundratals jobb 

– nu är den på väg att likvideras

Maria Söderberg (c) slutar 
Krokoms kommunalråd lämnar politikenKrokom kommer att få ett nytt kommunalråd efter valet 2018. Detta 

oavsett om Centerpartiet blir vinnare eller ej. Maria Söderberg ställer 

nämligen inte upp för omval.
– Det är dags för andra friska krafter att ta över, säger hon.

Efter mer än 20 år stänger nu Irene Fregelin sitt lilla lanthandelsmuseum ”Friggeboden” på Frösön. 

När tusentals sällsynta samlarföremål inom kort går under klubban är det ett kulturhistoriskt livsverk 

som skingras.

sid 4

Bara lokala nyheter och reportage!

YH Vindkraftteknikerutbildning
Strömsund 300 YH-poäng 
Vill du jobba i ett klimatsmart yrke i en expansiv bransch med 
goda jobb- och karriärmöjligheter? Utbilda dig till vindkraft-
tekniker hos oss! 
Som vindkraftstekniker jobbar du med drift-service och underhåll av 
vindkraftsanläggningar. Vår utbildning bedrivs på heltid under tre ter-
miner i nära samarbete med vindkraftsbranschen. Det är flexibla studier 
där en viss del av utbildning kan bedrivas från annan ort.

Kurserna innehåller bl a: 

• En tredjedel LIA (praktik) i vindkraftpark med erfarna vind-
krafttekniker 

• GWO-certifiering för höghöjdsarbete 
• Studiebesök i vindkraftpark och lärtillfällen med branschen 
• Studier mot Högskolan på Gotland, Uppsala Universitet
• Ellära, mekanik och hydraulik

Ansökan är öppen! 
Sista ansökningsdag: 12 maj. Utbildningsstart: 26 augusti 2019. 

Välkommen med din ansökan!
www.hjalmar.nu/vindkraft
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På väg mot en fossilfri framtid

– följ oss i vårt arbete på:
vattenfall.se/vargtraskvind
vattenfall.se/blaklidenvind
vattenfall.se/fabodbergetvind
vattenfall.se/klevbergetvind

Utbildningar inom väg, maskin, 
industri och transport-brancherna

070-535 35 86    www.muek.com

Det är torsdag eftermiddag runt tre när 
jag kliver in i den lilla butiken i Övertur-
ingen. Vid disken står Emelie Säterberg, 
projektledare från Ånge kommun, och 
samtalar om vindkraften och bygden 
med Anna Fredriksson i kassan.

Emelie har jobbat för Ånge kommun i 
två månader med att försöka få Haver-
ötrakten att samlas kring ett gemensamt 
mål om att dra nytta av de möjligheter 
vindkraften medför.

-Byggandet av vindkraften ger en 
enorm ökning av försäljningen här i buti-
ken. Säger Anna Fredriksson, som jobbat 
där sedan 2009, då Konsum lade ner och 
hennes nuvarande chefer tog över.

Att detta är hjärtat i bygden är det 
ingen tvekan om. Förutom ett rimligt sor-

timent av dagligvaror och mat fungerar 
affären som apotek, post, bensinmack, 
system och är Ånge kommuns service-
punkt. 

Pernilla Halvarsson dyker upp, efter att 
hon hjälpt några kunder, hon har också 
jobbat i affären länge.

-Vår lilla gatuköksmeny har utökats, 
de som jobbar i parken kommer och äter 
middag. Vi har förlängt öppettiderna till 
19 och det är ju toppen. Säger hon och 
ler gott. Anna tillägger.

-Vi behövs verkligen. Utan affären dör 
byn och trakten.

Emelie Säterberg är ute på värvnings-
kampanj för att engagera alla som vill bli 
byambassadörer i Haveröregionen.

-Jag hoppas verkligen att ni båda stäl-

ler upp, för ni är ju hjärtat här. Emelies 
väna leende borde få med dem i arbetet 
för bygden. Anna tvekar något men Per-
nilla lovar att fundera på saken.

En man i varselkläder betalar för sina 
varor och med stabil stämma utbrister 
han.

-Riktigt trevlig helg tjejer! Janne, som 
jobbar i vindkraftsparken, far nu hem för 
att fira helg.

-Vi lär ju känna en massa nytt folk, ler 
Anna, och Pernilla tillägger.

-Byn har ju dubblerats i antal i över ett 
år och det kommer fler i sommar.

Men frågan är vad som händer sedan. 
Emelies uppdrag innebär bland annat 

att minska polariseringen och skapa 
dialog mellan de olika byarna.

-Jag vill kommunicera möjligheterna 

och jobba ihop trakten, visionerar Emelie 
och fortsätter.

-Arbetet med glesbygdsutveckling 
borde ha börjat långt innan det var klart 
att en vindkraftsparken skulle byggas 
här, slår hon fast.

I början av 2020 kommer bygde-
medlen, eller som det numera kallas 
goodwill-ersättning, att börja betalas ut. 
Det handlar om drygt en halv miljon kro-
nor per år som kommer Haveröbygden 
till del. I år kommer en förening att bildas 
som har till syfte att ta emot och hantera 
medlen för bygdeutveckling.

-Att försöka öka inflyttningen står högt 
på listan hos arbetsgruppen som jobbar 
för Haverös framtid, berättar Emelie.  

JOHANNES ADOLFSSON

H averötrakten blommar upp 
tack vare vindkraftsparken

Aspåsnäsets Gräv AB erbjuder alla företag, elbolag och vindkraftbolag, 
privatpersoner/fastighetsägare i Krokom, Jämtland, Härjedalen och Väster
norrland, alla typer av markarbeten.

Markarbeten
• Schaktarbeten 

 och vägunderhåll
• Entreprenadarbeten
• Kabelgrävningar

Aspåsnäset 143, Krokom
070-546 74 84

• Transport/förmedling 
av grus, sand, singel, 
makadam m.m.

• Stolpsättning

• Fiberplöjning
• Husdränering
• Snöröjning
• Dikning

Köttsjöns Gräv
Stugun • 073-818 53 59 • 070-333 56 75

Markarbeten
Armering
Vi lägger och monterar armering till fast pris. 
Ring 070-288 21 29 för offert!

Östbacken, Alsen
070-288 21 29

Emelie Säterberg, Pernilla Halvarsson och Anna Fredriksson framför butiken i Överturingen. 
-Jag hoppas verkligen att ni ställer upp, för ni är ju hjärtat här. Emelies väna leende borde få Pernilla och Anna att vilja bli byambassadörer.  Foto: Johannes Adolfsson
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För att skapa en bra framtid för våra 
barn är förnyelsebar energi och 
vindkraft en viktigt och självklar del 
i vår energimix. Vi på Rabbalshede 
Kraft har en passion och starkt 
driv att förbättra världen. Vi vill 
att våra barn och barnbarn ska 
kunna leva moderna liv med 
minimal miljöpåverkan.

Rabbalshede Kraft är en ledande och lång-
siktig aktör inom förnybar energi. Vi bygger, 
äger och förvaltar vindkraftverk som  
genererar förnybar energi. Det blir vind-el 
som kan användas till att driva allt från tåg 
till elbilar. Vi tycker om känslan att leverera 

hållbart värde till våra kunder och till  
vår miljö.  
     Idag är vindkraften det ekonomiskt och 
miljömässigt främsta energislaget för att 
driva omställningen mot en långsiktigt 
hållbar energisektor. Ett tydligt tecken på 
det stora intresset är att allt fler väljer att 
investera i vindkraft. Den förnybara energin 
i världen växer snabbt och vinden är den 
kraftkälla som på kort eller medellång sikt 
har störst potential att bidra till ett fossil-
fritt samhälle. Sverige har bland de bästa 
vindförhållandena i världen.

Hållbarhet – vi gör det enkelt
När ägare av vindkraftverk önskar ett 
bekymmersfritt och tryggt ägande kan 

RABBALSHEDE KRAFT GÖR SKILLNAD vi på Rabbalshede Kraft ansvara för  
professionell förvaltning. Vi har en helhets-
lösning av förvaltningstjänster som gör att 
ägare av vindkraft får ett kostnadseffektivt  
ägande. Vårt team av experter har  
fokus på att leverera högsta tänkbara  
produktion till lägsta möjliga livscykel- 
kostnad. Vi hjälper ägare att optimera  
värdet av sin investering. Vi tar också 
hand om alla frågor som gäller vindkrafts- 
parken, samtal  från exempelvis markägare, 
internetleverantör, nätägare och service-
leverantörer. 
     Som kund har man möjlighet att när 
som helst logga in i vårt övervaknings- 
system och själv kontrollera drift, statistik 
och produktion i realtid. 

Läs mer om oss och våra olika tjänster på 
www.rabbalshedekraft.se

Mast- och tornunderhåll Sverige AB 
Verkstadsgatan 1  73160 Valskog 

Telefon 0221-320 66 www.mtuh.se 
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Hyr Husvagn
hos KABE Rental

036-39 37 25
kaberental.se

Hotell på hjul!
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The sky(lift)  
is the limit!
Du når i alla fall 12-29 meter när du hyr 
någon av våra skyliftar.

Chafförvägen 7 Östersund • 063-51 51 98 • flvab.se

Försäljning
Gasol, kol (grill/tjältiningskol) 90 liter, elmotorer, pumpar, städmaskiner, 
gasolvärmare, oljebrännare, kullager, tätningar med mera.

Service, reparationer, omlindningar och reservdelar

Hyrmaskiner
Byggkranar, skyliftar, arbetsplattformar, minigrävare, städmaskiner, läns-
pumpar, kompressorer, betongutrustning, värmeutrustning med mera.

Dags för vårstädning!
Sop-/sugmaskinen är effektiv överallt - på gångar och trottoarer, 
infarter, P-platser, källarschakt, P-hus, trappor och liknande. Kom-
mer åt nästan överallt. Maskinen har totalt 14 redskap med snabb-
fäste. EN maskin för ALLA årstider, t ex gräsklippare, snöslunga, 
snöplog, salt- och sandspridare.

City Ranger 2250

Sop-/sugsystem
Sop-/sugsystemet är ett av de viktigaste redskapen som är framtagna för 
City Ranger 2250. Detta är det redskap som verkligen gör redskapsbära-
ren till en året-runt-maskin. På våren handlar det om städning av gator 
och vägar efter vinterns sandning. På hösten ska det röjas upp efter blå-
sten som sprider damm och löv överallt. Och på sommaren vill vi gärna 
hålla omgivningarna snygga och prydliga. Sop-/sugsystemet är effektivt 
överallt - på gångar och trottoarer, infarter, P-platser, källarschakt, P-hus, 
trappor och liknande. Sop-/sugsystemet kommer åt nästan överallt.

Systemet består i första hand av borste, sugslang, sugtank (för avfallet) 
och vattentank (för att binda dammet). Alla enheter är konstruerade för 
att samverka. Tillsammans samarbetar de perfekt och effektivt.

Sop-/sugsystemet hållet dammet i schack.
Systemet är PM10-certifierat och miljömässigt godkänt i hela EU.

När du skiftar redskap, kopplar City Ranger 2250 till hydraul-
slangarna med ett enkelt handgrepp!  

www.outdoor.nilfisk.se

Vi förmedlar 
transporter & skapar 
transportlösningar 
över hela Norden.

www.mittsverigetransport.se

Kenneth & Britt-Marie Östman 

Transport & Logistik AB

Lokal kompetens  
i en global bransch
Service, installation och underhåll wpssweden.com

Vi har under 10 års tid utfört schaktning och kabel
förläggning på vindparker. Vi utför alla typer av mark
entreprenader, bergsprängning och betongarbeten. 

Vill du arbeta hos oss? 
Vi söker ständigt nya medarbetare.

Ring Michael 070-326 03 40, Anders 070-655 29 23,  
Emil 070-214 51 73 eller Thomas 070-326 54 57.

Vår verksamhet växer  
och vi är i behov av personal inom entreprenad och bygg 

• Grävmaskinister Utbildade, minst 4 års erfarenhet. Förarbok är ett krav.

• Lastbilschaufförer Minst 4 års erfarenhet och YKB är ett krav. 

• Markpersonal Med erfarenhet av rör och VA. 

• Träarbetare/Snickare Med yrkeskompetensbevis och minst 4 års 
erfarenhet.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
info@komimilla.se • 0684-214 00

Komimilla – Möjligheternas företag och din kompletta 
partner inom bygg- och markentreprenad.
Vår vision 
Komimilla skall vara förstahandsvalet vid val av partner inom 
bygg- och entreprenadbranschen. Målsättningen är att arbeta så 
nära beställaren som möjligt. Komimilla skall leverera hög kvalitét 
och därigenom ha de nöjdaste kunderna. Strävan skall alltid vara 
att utvecklas och målet är att produktionen ska vara lönsam för 
kunden så väl för företaget.

Vi har maskiner till ert förfogande  
oavsett projekt
• Bandschaktare 
• Grävmaskiner 
• Dumper
• Hjullastare
• Skogsmaskiner
• Lastbilar
Alla maskiner innehar maskinstyrning

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

• Engcon tiltrotatorer
• Entreprenadmaskiner
• Traktorer • Lastbilar
• Småmotorer • Hydraulik
• Svetsning • Svarvning
• Tillverkning  

av hydraul slang
• Försäljning av  

reservdelar

SERVICE OCH 
REPARATIONER

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?



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

Välkommen till

GÖRVIK 
CAMP
N 63’ 36”  O 15’ 42”
www.gorviksjon.se

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

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

Lövrensning
Gräsklippning
Stubbfräsning m.m.

Nyttja RUT-avdraget!

ICA Nära Ramsele
Storgatan 7 Ramsele
0623-100 12

Öppet alla dagar 
9.00-20.00

ALRAJT
R

www.alrajt.se

Vi bygger fiberNÄT och framtidstro!
Från projektering till färdigt nät

Fibersvetsning
Fiberblåsning
Installationer
Dokumentation
ÅLRAJT Information AB
Byvägen 6,  917 32  DOROTEA
Tel: 0942-795 102
E-post: post@alrajt.se

Restaurangen öppen måndag-fredag:
Frukost 06.30-10.00
Lunch 11.00-15.00
Middag för hotellgäster 19.00-20.00 

Restaurangen är hjärtat i verksam-
heten. Med passion för god mat och 
service vill ägaren och köksmästaren
Bernt Ferb med restaurangens höga 
kvalitet erbjuda gästerna en meny 
som passar alla.

På Nya Åsele Wärdshus bor du 
bekvämt i något av våra 80 hotell-
rum. Här finns enkelrum, dubbel-
rum, familjerum och sviter med 
varierat utseende och inredning.

Värdshusvägen 1 Åsele 
www.aselewardshus.com • 0941-662 55
Reception: Mån-sön 06.00-22.00

Njut av lugn och naturskön miljö 
vid Ångermanälvens strandkant

ÅSELE        WÄRDSHUS

Efter tio års arbete invigdes för en 
månad sedan vindkraftparken Munk-
flohögen med en festlig tillställning i 
ortens bygdegård. Annette Eriksson, 
Vasa Vinds vd betonade i sitt tal 
lokalbefolkningens betydelse under 
hela byggtiden. 

– Äntligen är alla 23 verken på plats. Det 
är ingenting som görs av sig självt. Den 
lokala förankringen är oerhört viktig 
med samarbete med alla som bor här, 
med jaktlag, föreningar och entrepre-
nörer. Vi har hållit budget och tidplan. 
VindkraftCentrum uppger i en preli-
minär uppskattning att andelen lokala 
entreprenörer har slagit rekord jämfört 
med andra vindkraftprojekt i Sverige, 
sade Annette Eriksson. Investeringarna 
i Munkflohögen uppgår till 550 miljoner 
kronor. 

Inte ett klagomål har hörts under 
uppbyggnaden av vindkraftparken 
Munkflohögen, vilket också besökarna 
kunde intyga. 

– Jag bor ju här, men jag har ingenting 
att klaga på, sade bygdegårdsföreningens 
ordförande Roger Larsson, som kunde 
glädjas åt beskedet från Vasa Vind: Byg-
degården ska få ett nytt tak. 

Bussar gick i skytteltrafik för intresserade 
besökare som fick en guidad rundtur i 
vindkraftparken, gästerna vid matbordet 
och tårtkalaset kunde räknas till ett par 
hundra. Emma Härdelin, Ellen Sundberg, 
Torkel Johansson och BB Gospel bjöd på 
uppskattade toner, och barnen kunde ta 
del av Spillotekets vindverkstad. 

”Munkens” betydelse för den politiska 
överenskommelsen om 100 % förnybar 
elproduktion 2040 betonades av Öst-

ersunds fullmäktigeordförande Hanna 
Wagenius.

– Den lokala och globala energiom-
ställningen kopplats ihop här. Ni är 
en del av en hållbar utveckling, sade 
hon. Landshövdingen Jöran Hägglund 
instämde och redogjorde kortfattat för 
vindkraftens betydelse i ett regionalt 
perspektiv.

– En fortsatt utbyggnad är viktigt 
för nya jobb. Jämtland är föregångare i 
klimatarbetet. Vi drar nytta av framtiden, 
sade han.

– Om utbyggnaden av vindkraft fort-
sätter i den här takten har vi blivit kli-
matneutrala redan 2030, sade Charlotte 
Unger Larson, vd för branschorganisatio-
nen Svensk Vindenergi.

Upprinnelsen till vindkraftparken 
kom för tio år sedan när Pelle Stjernström 
”satte upp en stolpe” på Ollebacken, och 

när det gick bra planerades för sex nya 
verk. Infrastrukturen kom på plats och så 
småningom kunde det bli ett avtal mel-
lan VasaVind och företaget  FemPer att 
förvärva projektet.

– Annette har varit otroligt ihärdig 
och stått pall, tyckte Pelle Stjernström.

– Nu börjar en ny resa. 80 vindkraft-
verk i Åskälen ska byggas och ska vara 
klart nästa år. Investeringarna uppgår till 
där till ca 3,5 miljarder. Med 103 verk blir 
det en av de största vindkraftparkerna i 
Sverige, sade Annette Eriksson

TEXT OCH FOTO: INGER KRAFT ETZLER

Vindkraftparken i 
M unkfl ohögen invigd

• Drygt två mil vägar har rustats 
upp/nyanlagts

• Till vägar och planer har det gått 
åt 190 000 ton berg och grus med 
9 100 transporter

• Till fundament har det använts 1 
800 ton armeringsjärn och 11 000 
m3 betong på 1 600 transporter

• 100-150 personer har varit verk-
samma under arbetets gång

• Stenger & Ibsen har byggt infra-
strukturen
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Fakta

Två ledare i vindkraftbranschen: Charlot-
te Unger Larson, vd Svensk Vindenergi och 
Anette Eriksson, grundare och vd Vasa Vind.

Hanna Wagenius och Jöran Hägglund assisterade Annette Eriksson som kunde säga: 
Härmed förklarar jag vindkraftparken Munkflohögen invigd!

Strömsundsvägen 3 Ramsele • Månd-fred kl 07-17

Dags för sommardäck!
• Omläggning
• Skiftning
• Balansering
• Däckhotell
Vi har däck för  
personbilar, lastbilar 
och entreprenad
maskiner.

Nokian, Bridgestone,  
Summerstar med fler märken.

Köp 4 st nya sommar
däck under april 
(Bridgestone/Nokian/Yokohama) 

Vinn ett 
present-
kort värde 
1.000 kr
Utlottas på kvittot

KAMPANJPRISER på motorsågar från 
Vi är delaktiga vid  
markarbeten inom  
vindkraftsutbyggnaden!
Öhnvägen 220 Strömsund
www.ottossonsakeri.com

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



Vindkraftparkerna Ögonfägnaden, 
Stamåsen och Björkhöjden skapade möj-
ligheten starta en städfirma i Lungsjön. 
Jürg och Maria Hug kom till Sverige från 
Schweiz för fyra år sedan, blev före-
tagare och driver nu inte bara Delphin 
Städservice utan också turistverksamhet 
med hus för uthyrning.

– Vi ville göra något annat och blev 
inspirerade av en kompis som bor i Sö-
derhamn. För oss var det fantastiskt när 
han skickade en annons om att stället 
här var till salu. Jag var distriktsköterska 
i Schweiz, berättar Maria, maken Jürg 
hade ett företag med fastighets- och 
trädgårdsskötsel.

– Vi började arbeta för Statkraft och 
sedan fick vi också privata kunder. Vi har 
aldrig haft röda siffror i företaget sedan vi 
började, säger Jürg.

– Det var möjligt att starta firman för 
det krävde inte några investeringar. Vi 
har mötts av en välkomnande attityd och 
vi känner oss hemma här. Samtidigt som 
vi började arbeta studerade vi svenska på 
SFI. Det var ansträngande, men det gick 
bra. Vi arbetar i städfirman, det går bra 
även om vi är överkvalificerade, säger 
paret Hug. 

Arbetsuppgifterna växer med mål-
ning, trädgårdsjobb och snickeriarbeten. 
De berättar om sin fritid som nästan 

inte finns. Det blir trädgårdsodling med 
ambitionen att hitta nya grönsaker som 
passar i klimatet.

– Vi är dykare, säger Jürg överras-
kande. Hela dykutrustningen finns med 
till huset i Lungsjön men själva sjön får 
inte besök av dykarna. 

– Det är svårt att hitta luft till ut-
rustningen. Vi har andra prioriteringar 
nu, naturen!  Vi har aldrig haft så stort 
äventyr som här. Ingenting är omöjligt. 
Nu finns det plats för annat när vi inte 
är anställda. Jag har t ex lärt mig att baka 
tunnbröd, förklarar Maria som har fullt 
upp med fönsterputs efter vintern och 
hösten, något som hemtjänsten inte tar 

på sig.
– Vi har massor med projekt och 

planer, men saknar tid och pengar. Jag 
vill utveckla verksamheten och starta ett 
spa-område för gäster med grillkåta, bub-
belbad och bastu! Vi har haft jaktturister 
från Schweiz och en ryss var nyligen på 
besök. Han hade hittat oss via en bok-
ningssajt. Vi har funderingar på om den 
enskilda firman ska bli ett aktiebolag, 
säger Jürg Hug.

De två är entusiastiska, har liksom 
hittat hem, och vindkraften gav dem en 
rejäl skjuts när de prövade nya äventyr 
här i Lungsjön.
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Maria och Jürg Hug gillar äventyret och jobbet i Lungsjön.

S chweizarna som drog nytta 
av vindkraften i Lungsjön

Ny vind-
bruksplan tas 
fram i 
Strömsund
En ny vindbruksplan är på gång. Vi 
har gjort en första revidering, uppger 
kommunalrådet Göran Bergström (s) till 
Vindkraftidningen.

– Kommuner och myndigheter måste skapa en 
gemensam hållning till vindkraft. Där det är bra 
vindlägen som inte förstör betydande naturvär-
den och på ett rimligt avstånd från bebyggelse 
ska det vara tillåtet att bygga. Vi måste visa le-
darskap i arbetet mot klimatmålen, säger Berg-
ström.

Vindbruksplan bestäms av en kommun för 
att underlätta och styra etablering av vind-
kraftverk till de platser som är bäst lämpade. I 
september förra året stoppade kommunen en 
vindkraftprojektering som SCA hade planerat. 
Kommunens vindbruksplan ingår i översiktspla-
nen och utgick då från lägre höjder än vad an-
sökan från SCA angav. 

I ett pressmeddelande från Svensk Vinden-
ergi säger Charlotte Unger Larson att myndig-
heternas instruktioner måste uppdateras för att 
väga in klimatfrågan i besluten.

– Tillståndsprocesserna för vindkraftsparker 
och elnät bör snabbas på, förenklas och göras 
mer rättssäkra. Elnäten och elsystemet måste 
moderniseras och anpassas till en högre andel 
förnybar elproduktion och det måste skapas en 
marknad för systemtjänster, avslutar Charlotte 
Unger Larson.

INGER KRAFT ETZLER

Vindkraften har givit möjlighet för 
många olika branscher att skapa ar-
betstillfällen. När ett servicehus skulle 
uppföras i Åskälens vindkraftpark fick 
Abrahamssons Bygg AB I Hammerdal en 
förfrågan om att bygga.

 – Ingen ska slå oss på det här tyckte 
jag, berättar byggfirmans ägare Magnus 
Abrahamsson.

Kontor, konferensrum, kök, hygien-
utrymmen och en verkstadsdel blev 
resultatet. Det händer inte varje dag att 
en byggfirma får möjlighet att bygga nytt 
i inlandet.

– Allt upphandlades lokalt, och vi 
har också ritat själva huset. Min filosofi 
har varit att använda den styrka vi har 
i Hammerdal, det var också ett uttalat 
önskemål från Vasa Vind att jobba med 
lokala entreprenörer. Abrahamssons 
Bygg var huvudentreprenör. Det är ett 
miljövänligt byggande. Skogen sågas i 
Jämtland, hyvlas här, och med arbetskraft 
här. Det här är vårt jobb, det är roligt 
att få bygga nytt. Jag har världens bästa 
personal, säger Magnus Abrahamsson. 

Firman grundades för 40 år sedan och 
har idag sex anställda. 

– Vi far dit jobben finns, säger Magnus.
Hela länet kan annars vara arbetsplats 

men mellan maj och december var Åskä-
len målet. Byggstarten skedde i maj 2018 
och det var klart i december. Förutom 
servicebyggnaden i vindkraftparken som 
nu är i bruk väntar ytterligare ett nybygge 
när Abrahamssons Bygg tar ledartröjan 
och är huvudentreprenör för Strömsunds 
hyresbostäders hus i Hammerdal. Till jul 
ska hyreshuset stå färdigt. Omsättningen 
för firman ligger på 20-25 miljoner per år. 

– Att vara huvudentreprenör innebär 

att vi gör det vi är bra på, vi drar inga rör, 
jobbar med ventilation eller elinstallatio-
ner. Vi köper ingen grävare heller utan vi 
köper tjänsterna, säger Magnus. 

– Det skulle inte gå om jag inte har 
självgående personal, tillägger han.

Vindkraftparkerna innebär jobb för 
lokala företag inte bara under själva 
byggtiden utan också med underhåll 
och service när turbinerna väl är igång. 
Under föregående år var närmare 50 

olika strömsundsföretag aktiva inom 
vindkraftbranschen.
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Lokala byggföretaget fi ck bygga 
nytt servicehus i vindparken
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I många mindre byar och tätorter kan 
vindkraftpengar vara väldigt bety-
delsefulla för ortens framtid. Dels ska 
många bo och leva på orten under tiden 
som kraftverken byggs. Dels finns det 
möjligheter att få ekonomisk ersättning 
för kraftverken som byggs.

På flera håll i och runt länet byggs det el-
ler kommer det att byggas vindkraftverk. 
I Härjedalen kommer det exempelvis 
snart att byggas över 50 vindsnurror 
vid Åndberget utanför Lillhärdal – ett 
miljardprojekt som ska pågå under flera 
år och där det finns gott om möjligheter 
både med tillresta arbetare och för lokala 
entreprenörer.

– De som kommer hit ska ha någon-

stans att bo, mat att äta, saker att göra. 
Min roll är att se till att samordna detta 
genom att möta upp och ge information. 
Pratar vi specifikt om Åndberget så är 
det en investering på tre miljarder kronor 
som pågår under tre års tid, det är svårt 
att förstå storleken på ett sådant projekt, 
säger Sören Björklund, vindkraftsamord-
nare på Härjedalens kommun.

Sören Björklund säger att den här sortens 
projekt även ger möjligheter för lokala 
entreprenörer som ofta får vara med i 
något stadium kring exempelvis markbe-
redning eller när det ska göras nya elnät.

– Sedan ska man också tänka på 
att när det har byggts färdigt ska dessa 
underhållas och då kanske det finns möj-

lighet att det flyttar hit folk med sådan 
kompetens också.

Sören Björlund säger att möjlighe-
terna är stora, speciellt för de orter som 
får bygdemedel. Han tycker att man ska 
ta tillvara på när tillfällen som detta ges 
då liknande investeringar i Norrlands 
inland är ovanliga. 

Som exempel jämför han tre miljarders-
investeringen på Åndberget med de 
investeringar som gjorts i Vemdalen, som 
också kommit upp i dessa summor men 
på 13 år istället för tre.

– Sedan kan man ju också se det från 
perspektivet med klimatförändringar och 
hur vi vill att framtiden ska se ut.

Och några som kan vittna om de vin-

ster som kan komma med en vindpark 
är Glötes byalag. Där får man årligen 
mellan 300 och drygt 600 000 kronor i 
bygdemedel från parken. Pengar som 
man nu hoppas kunna investera i projekt 
som ska gynna bygden.

– Vi har pengar men saknar idéer så 
vi hoppas att det kommer något som kan 
ge arbetstillfällen och utveckla bygden. 
Andra byar har varken pengar eller idéer 
så det är ett angenämt problem. Vi tror 
på framtiden i byn och är optimistiska 
för framtiden, säger Robert Svensson, 
ordförande i Glötes byalag.

CAJ KÄLLMALM

Stora möjligheter 
med vindkraftpengar

vindkraft t idningen18 Jämtlands län nr 1 2019

Servicebyggnaden på Åskälen Foto: Abrahamssons Bygg

Magnus Abrahamsson ägare till 
Abrahamssons Bygg AB 

i Hammerdal som
uppförde servicehuset i 
Åskälens vindkraftpark

www.stromsundshyresbostader.se
Storgatan 19 Strömsund • 0670-169 55
info.hyresbostader@stromsund.se

Bra boende för dig
Vi kan erbjuda lägenheter och lokaler i Strömsunds 
kommuns alla tätorter.
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Viktad förbrukning 1,8 l/100 km och 148 Wh/km, CO2 40 g/km. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilen på bild är extrautrustad. 

Idag har vi sålt över 100 000 Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, bara i Europa.  
Nu lanserar vi nästa generations laddhybrid-SUV som vi har uppgraderat på över 100 
punkter. Med bland annat en större bensinmotor och elmotor för mer kraft, nya körlägen 
med förfinad fyrhjulsdrift för bättre kontroll och bättre batterikapacitet för längre eldrift.

NÄSTA GENERATION  
MITSUBISHI OUTLANDER 
PLUG-IN HYBRID  

FOLKES BIL AB STRÖMSUND - VILHELMINA 
NÄSVIKEN 100, STRÖMSUND 

PARALLELLGATAN 82A, VILHELMINA 
 

0670-611035 0940-10010  
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Siemens Gamesa kommer att utföra service på  
ca 100 av våra kunders turbiner i mellersta Jämtland. 
För att bidra till att stärka tillväcten söker vi nu mer 
personal som bor i området.
Se mer om tjänsten här; https://youcru.it/jLgQ6f

Vill du klättra högt i din nästa karriär?


