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Sca visade Sveriges högsta vindkraftverk i Länsterhöjden. 
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vindkraft
t idningen

Barista Milk

Barista Espresso

Sensory 
Optimized Taste

Flextaste

Eco Brew

Maskinen gör autentisk 
espresso, precis som den du 
minns från italiensemestern.

Maskinen skummar mjölk som 
om den aldrig gjort annat. Perfekt 

kvalité och aldrig varmare
än 65°C för att inte bränna 

mjölken.

Kaffet smakar precis som rost-
mästaren vill. Det är nämligen 

rostmästaren som varit med och 
ställt in smaken.

1 kaffe, 
tre olika smaker.

En maskin som gör precis 
som du, tänker på miljön 
och inte slösar på energi.

Silent Brew
En tystare maskin, perfekt för 

ofentliga miljöer och öppna 
landskap

Bättre kaffe på jobbet!

HÅLLBAR
FRAMTID
JOBMEALS ARBETE

FÖR EN SUND VÄRLD

Vi erbjuder certifierat kaffe 
och vi klimatkompenserar för 

vår verksamhet.

På många arbetsplatser är kaffe  
fortfarande något man tvingar 
i sig för att bli pigg. Så ska det 
inte behöva vara. JOBmeals 
certifierade kaffeexperter, baris-
tor och sensoriker arbetar hårt 
för att du ska få njuta av riktigt 
gott kaffe varje dag. Det är inte 
lyx utan en mänsklig rättighet,  
tycker vi.

www.jobmeal.se         063-180600

Energi
leverantören

som investerar
i framtiden!

0670163 00
thord.engstrom@stromsund.se • www.jamtlandsvarme.se

V
indkraftens vara eller icke 
vara är en icke fråga. Utbygg-
naden av vindkraft är viktig 
när elsystemet ställs om till 

100 procent förnybart. Men lika viktigt 
är var, när och hur! Fram till år 2045 
behövs mellan 80 och 120 TWh ny för-
nybar elproduktion, och mycket kommer 
att utgöras av vindkraft, enligt Energi-
myndighetens bedömning. Samtidigt på-
verkar vindkraften både människor, djur 
och natur. Ingen elproduktion är helt fri 
från miljöpåverkan och här handlar det 
om att hitta rätt lösning i varje situa-
tion. Ekonomi och nyttan av ytterligare 
tillförd förnybar energi vägs mot andra 
värden, såsom renskötsel, påverkan för 
de närboende, ekologin och försvaret för 
att nämna några. 

Hittills har knappt 300 vindkraftverk 
byggts i länet, men det finns tillstånd att 
bygga ytterligare drygt 500. Jämtkraft har 
idag fem vindkraftparker med totalt 72 
vindkraftverk, tre i egen regi och två med 
partners. Vår sydligaste vindpark ligger i 
Dalarna och den nordligaste i Norrbot-
ten. De producerar cirka 530 GWh per 
år vilket ger el till runt 100 000 hushåll. 

Tillsammans med koncernen Persson 
Invest planerar vi också för en ny vind-
kraftpark i Hocksjön, på gränsen mellan 
Ragunda och Sollefteå kommuner. Den 
parken har potential att producera 630 
GWh förnybar energi, det vill säga mer än 
vad våra fem andra anläggningar produ-
cerar tillsammans. Att detta är ett viktigt 
tillskott för att klara klimatomställningen 
säger sig självt och projektet har ett stort 
ansvar att planeras och genomföras på 
ett hållbart sätt.

Att fortsätta att investera i vindkraft, 
som bidrar till både minskade utsläpp, 
regional utveckling och lokal sysselsätt-
ning, är en naturlig väg att gå för Jämt-
kraft. Men vi är mycket medvetna om att 
våra möjligheter att utveckla bolaget är 
beroende av samhällets förtroende för 
oss. Dialog, öppenhet och förankring är 
avgörande för att nå målet om ett helt 
förnybart elsystem. 

1889 tände Jämtkraft de första elektriska 
gatlyktorna i Östersund. Då, liksom idag, 
är vattenkraft och förnybar energipro-
duktion kärnverksamhet i bolaget. Men 
parallellt utvecklas helt nya tjänster, 

produkter och lösningar för att möta 
samtiden. Energibranschen är i snabb 
omställning drivet av digitalisering, håll-
bar utveckling, klimatmål och på sikt en 
övergång till en cirkulär ekonomi.

Flera utvecklingssteg har tagits de se-
naste åren. I Åre har fjärrvärmenätet di-
gitaliserats för ett så effektivt utnyttjande 
som möjligt. Tillsammans med fyra andra 
energibolag har Jämtkraft bildat ett nytt 
bolag, Power2U, för att utveckla lokala 
energisystem i flerfamiljsfastigheter. I 
Östersund bygger Jämtkraft tillsammans 
med Östersundshem en andelsägd sol-
cellspark som är en av Sveriges största. 
För att minska koldioxidutsläppen från 
flyget har bolaget köpt in alternativt flyg-
bränsle, så kallat biojet. Men vi ser också 
att Jämtkraft har möjlighet att bidra till 
att lösa framtidens transportbehov ge-
nom att utveckla det vi själva gör. Därför 
har vi ett alldeles färskt forskningsprojekt 
som bolaget bedriver tillsammans med 
IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers 
och Lunds universitet är att ta reda på 
om det går att utvinna flygbränsle ur kol-
dioxid från kraftvärmeverket i Lugnvik, 
utanför Östersund.

Jämtkraft vill och ska bidra till sam-
hällsutveckling och företagsamhet, kort 
och gott att medverka till att Jämtland 
Härjedalen är ett bra ställe att verka, leva 
och bo på. Men vi tror också att vi har 
något att säga till resten av Sverige, och 
världen: Det går att skapa ett hållbart 
samhälle och där är nyckelfrågan att göra 
saker tillsammans och att samhällsmo-
torn går på förnybart!

ANDREAS GYLLENHAMMAR
Chef för strategi, innovation och hållbarhet 

vid Jämtkraft
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Sveriges högsta vindkraftverk finns 
i Överturingen.  SCA visade nyligen 
vindparken för en buss fylld med 
Ånge kommuns politiker, traktens 
byambassadörer och fackfolk inom 
vindkraftsbranschen.

Efter en genomgång av säkerhetsföre-
skrifterna som gäller i vindparken färda-
des ett 40-tal personer dryg två mil rakt 
norr om Överturingen till Länsterhöjden 
där ungefär hälften av de framtida tornen 
är resta i dagsläget. 

De är högst i landet,  220 meter från 
fundamentet till den högsta punkten som 
rotorbladen når. 

Till Henschel vid SCA Energy guidar 
under färden. Han beskriver hur de 
enorma kranarna, som lyfter turbintor-
nen på plats, flyttas mellan platser där 
tornen byggs. 80 trailerekipage går det åt 
från punkt A till B. 

När bussen stannar vid tornet som 
benämns L1 kliver alla av och förses med 
varselväst och gul hjälm.

Alla formligen stirrar upp  220 meter i luf-
ten. Just nu landets högsta vindkraftverk. 
155 meter torn, och rotorbladen har en 
radie på 65 meter. Inom ett halvår ska 
de 56 turbinerna kunna leverera en total 
effekt på 236 MW. 

- De skulle kunna driva 336 000 

mindre elbilar under ett helt år berättar 
Till och han nämner att det handlar om 
0,5 procent av Sveriges producerade 
elenergimängd.

Gruppen kliver åter in i bussen för att 
åka till hjärtat av parken. Drift- och un-
derhållsbyggnaden där de framtida tekni-

kerna ska arbeta med att sköta vindpar-
ken. Några hundra meter nedanför finns 
vindparkens transformatorstation där all 
producerad elektricitet sammanförs och 
sänds vidare till Rätan där inkopplingen 
på stamnätet sker. 

Sist denna onsdagseftermiddag får 

besökarna se på blad och turbindelar 
som ligger upplagda vid L17. Det dröjer 
ännu några veckor innan tornet reser sig 
mot himlen.

JOHANNES ADOLFSSON

Foto: Johannes Adolfsson 

Studiebesök i vindparken 

www.jamtvind.se 

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

Toréns Entreprenad AB är ett mångsidigt markentrepre-
nadföretag som utför total-, general- och underentrepre-
nader inom mark och anläggning. Vi har hög kompetens, 
tvärfackliga kunskaper och stora resurser att klara upp-
drag inom gatu- och vägunderhåll, grundläggning, 
VA-ledningar, rivning, dränering och sprängning. Genom 
att ständigt utveckla oss ska vi fortsätta att vara det ledan-
de markentreprenadföretaget i vårt verksamhetsområde.

Vi söker dig som har yrkesbevis eller erfarenhet som 
arbetsledare och 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 

Arbetsledare  och anläggningsarbetare

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

Edsele Såg AB 
www.edselesag.se • 0623-203 70

Edsele 
Såg AB 
www.edselesag.se 

Tänker du avverka? Kontakta Sören: 070-318 55 46 • soren@edselesag.se
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• Spa med pool, bastu  
och bar

• Massage och spa- 
behandlingar

• Fullt utrustade  
konferenssalar

• Företagsevent
• Fyrhjulingsuthyrning
• Snöskoteruthyrning
• Nära till skoterleder  

och fiskevatten
• Butik med skoter-  

och profilkläder

10:-/år för barn upp till 12 år.
Serveras fred-lör kl 18.00-20.00

den 29-30 nov, 6-7 dec,  
13-14 dec, 20-21 dec.

Andra datum kan också  
bokas, gäller grupper  

om minst 20 pers.

H   O   T   E   L    &    S   P   A

Vi har även öppet över 
julen för bokningar.

Vi utför allt från mindre reparations- och 
renoveringsarbeten till nybyggnation av villor, 
flerbostadshus och industrifastigheter.

abrahamssonbygg.se
Åke Abrahamsson Bygg AB • Hammerdal
Magnus 070-289 40 40 • Kontor 0644-910 31

Jämtländska hus
Av jämtländsk råvara, förädlad i Jämtland!

Nyproduktion hyresfastighet 
9 lgh Hammerdal

Servicehus  
Åskälen vindkraftspark

Johan Mattsson och Ida Svensson har 
båda startat företag till följd av att  
vindkraftpark Överturingen började 
att anläggas. Johans företag hyr ut den 
gamla skolan som kontor och Ida har 
startat en städfirma.

Båda är byambassadörer för Vindkraft 
Haverö och ser mest positivt att bygden 
får lite fart.

Johan och en kompanjon hade sedan 
tidigare köpt den gamla skolan och fick 
förfrågan om de olika företagen som 
jobbar med anläggningen av vindparken 
i Överturingen kunde få hyra. 

– Vi har renoverat en del och satt in ett 
helt nytt och modernt värmesystem, och 
hyresgästerna är nöjda, berättar Johan.

Ida har aldrig tidigare drivit företag 
och sa att hon kunde tänkas hjälpa till 
med något.

– Jag fick frågan om jag hade lust att 
städa och sagt och gjort startade jag en 
enskild firma för att sälja städtjänster, 
säger Ida.

Detta är Idas första företag. Hon job-
bar inom vården och företaget innebär 

10-15 extra timmar i veckan.
– Jag vet inte vad som händer efter att 

parken är klar men jag tänker låta firman 
finnas kvar, berättar Ida.

Johan däremot har varit företagare sedan 
2010.

– Jag jobbade för en firma och startade 
ett företag på egen hand inom EL, berät-
tar Johan.

Numera är det ett välmående aktiebo-
lag. 2015 bildade han och en kompanjon 
Överturingens Fastighets AB, som nu-
mera äger byns gamla skola.

- Det är bra att det händer något i 
bygden. Jag ser vindparken som något 
väldigt bra, säger Johan Mattsson

JOHANNES ADOLFSSON

Johan Mattsson och Ida Svensson, unga 
företagare i Överturingen.  

Foto: Johannes Adolfsson 

Vindparken är grunden för 
nya företag i Överturingen

Köp dina nya SP Fönster 
till kampanjpris nu 
- välj när du vill ha dem levererade!

Öppet tider: 
Mån-Tor 07:00-16:00, Fre 07:00-13:30

Tel.nr. 063-754007 
Mail: tandsbysnicken@gmail.com
Jörgen: 070-5484301
Petter: 076-7922246

www.tandsbynssnickeri.se

U N D E R  V . 3 7 - 4 0
L Ä M N A R  V I

35%
RABATT PÅ NYA ORDRAR

Extra lördagsöppet den
28/9-19 09:00-14:00

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.
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Odenskogsv 9, Östersund • www.hillmo.se

• Hydraulik
• Hydraulslang
• Hydraulservice
• Kopplingar
• Hydraulpumpar

• Elverk/generatorer
• Kompressorer
• Kompressorer
• Pumpar/Dränkpumpar/

Slampumpar

Delar av vårt sortiment/våra tjänster:

Er kompletta leverantör 
för hydraulik, service 
och underhåll

Joachim Hillmo
070-267 05 53
joachim.hillmo 

@hillmo.se

Lars Ericsson
070-267 99 21
lars.ericsson 
@hillmo.se

Magnus Löfhaugen
070-646 05 53

magnus.lofhaugen 
@hillmo.se

Svenne Strandberg
070-979 05 53

svenne.strandberg 
@hillmo.se

Tomas Brykt
070-916 05 53

tomas.brykt 
@hillmo.se

Micke Ringnér
070-259 05 53
mikael.ringner 

@hillmo.se

• Markvibratorer
• Stampar
• Paddor
• Kapmaskiner
• Damm/slamhantering

Lantbruk • Skogsbruk • Entreprenad • Industri

SERVICE  CENTER

galloskog.se/gallomax

ÖKA TIMMERUTTAGET,
MAXA AVKASTNINGEN!
Gällö MAX är ett helt nytt sätt att 
köpa virke. Gällö MAX ger ökat 
timmeruttag och MAX 
avkastning till skogsägaren. 

Prata med din lokala 
virkesköpare om
du vill veta mer!

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

Restaurangen öppen måndag-fredag:
Frukost Mån-fre 06.00-10.00
Lunch Tis-fre 11.00-14.00
Middag för hotellgäster  
 Mån-sön 18.00-20.30 

Rusta dig för vintern!

Storgatan 6, Strömsund
070-650 26 83
www.arbeteofritid.se

Fler produkter hittar du i butiken och på arbeteofritid.se!

Öppettider 
Mån-fre 08.00-17.30
Lör 10.00-14.00

Gäller t o m 13/12  2019. 
Priser inkl moms.

SKALJACKA 130

Material: 100% polyester 
Storlek: XS-3XL 
Art nr: 130020 -012 gul/marin, -015 gul/svart, -022 orange/marin

STRETCH

STRETCHBYXA VARSEL 236

Material: 60% polyester 40% bomull Stretchpartier 
CORDURA®: 59% polyamid 31% polyester 10% lycra  
Vikt: 300g/m2 , Stretchpartier 210g/m2   
Storlek: C44–C62, D88–D120, C146–C156 
Färg: 015 gul/svart, -025 orange/svart 
Art nr: 236016

VINTERJACKA

Material: 80% polyester 20% bomull, smuts och vattenavvisande. 
Storlek: -10 gul XS-5XL, -20 orange XS–XXXL
Art nr: 5016-10 gul, -20 orange

S3 CI

ROTOR BOA

Läst: Bred  
Storlek: 38–47 
Art nr: 81375-00L

HANTVERKSBYXA STRETCH 237

Material: 100% bomull, Stretchpartier av CORDURA® 
Vikt: 375g/m², Stretchpartier 210g/m²   
Storlek: C44–C62, D88–D120 (benen kan förlängas 5 cm)  
Färg: -005 svart  
Art nr: 237015

STRETCH

STRETCH

749:-
(1125:-)

749:-
(1125:-)

549:-
(889:-)

1749:-
(2445:-)

999:-
(1498:-)

I fjol var så många vindkraftprojekt på 
tal i Ånge kommun att fullmäktige tog 
timeout. Men nu föreslår kommunsty-
relsen att kommunfullmäktige den 24 
oktober ska häva timeouten och öppna 
för fortsatt vindkraftdialog igen.

– Detta gläder oss företagare, säger 
Carina Jonasson, Ånge Företagarfören-
ing.

Inför valet 2018 infördes en vindkrafts-
timeout för att förhindra en, av SD 
begärd, folkomröstning i frågan. Något 
som bland andra irriterat kommunens 
företagare. 

I mitten av augusti i år föreslog Ånge 
Företagarförening i en skrivelse till 
Ånges kommunalråd Sten-Ove Daniels-
son (s) och kommunstyrelsen i Ånge att 
skyndsamt avblåsa den rådande vind-
kraftstimeouten.

– Ett företag som hörde av sig till oss 
berättade om deras ökade omsättning 
under bygget av en vindpark, berättar 
Carina.

Carina tycker att det är viktigt med 
expansion. Sten-Ove håller med.

– Vi kan inte sitta som en propp för 
framtiden, säger Sten-Ove. 

Han berättar om byn Grundsjön där 
det bor 12 invånare idag.

– Om det inte byggs en vindpark där är 
byn borta inom 15 år, menar Sten-Ove.

Företagarföreningen tycker det är 
viktigt att politikerna får höra och ta del 
av deras ståndpunkter.

– Vi tror att ni politiker i Ånge löser 
upp timeouten, säger Carina med vädjan 
i rösten. 

Sten-Ove låter inte svaret vänta.
- Kommunstyrelsen har 3 september 

förordat att upplösa timeouten och den 
24 oktober tas beslutet i Ånge kommun-
fullmäktige.

JOHANNES ADOLFSSON

Sten-Ove Danielsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Ånge och Carina Jonsson Ånge Företagareförening på plats vid ett av de resta kraft-
verken i Överturingen.  Foto: Johannes Adolfsson 

Ånge vill häva sin timeout

Vill du arbeta som vindkraftstekniker, 
kontakta oss!
Service, installation och underhåll wpssweden.com

JN Solar
solcellsanläggningar

JN Solar har byggt solcellsanläggningar i Jämtland sedan 2012 och har fram till 
idag levererat över 450 solcellsanläggningar. 
Vi bygger nyckelfärdiga anläggningar i alla tänkbara storlekar. Privatperson, 
Företag, Förening eller Offentlig verksamhet, vi har lösningarna för er. 
Funderar du över kombinationen elbil och solceller? Fråga oss, vi kan.
Stödet till solel är idag 20 % av totala installationskostnaden för privatpersoner 
och företag.  Söks hos Länsstyrelsen och vi hjälper våra kunder med ansökan.

MINSKA DINA
 ELKOSTNADER MED SOLEL

Sven  070-662 98 02, Johan  070-662 98 61  
info@jnsolar.se    jnsolar.se
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www.arise.se

 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.

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

 
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 

 
HLSvets AB  Parkgatan 15  842 33 SVEG  0680-714471 

info@hlsvets.se          www.hlsvets.se 
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info@hlsvets.se          www.hlsvets.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 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.seStrömsundsvägen 3 Ramsele • Månd-fred kl 07-17

Mycket  
under samma tak!

Skyddskläder
Skyddshandskar
Skyddsskor

Solrosfrö, talgbollar, 
nötter, fågelhus,  
hund- och kattfoder 
samt tillbehör

Djurfoder och  
lantbrukstillbehör

Smörjoljor
Hydraulik
Aga Gas
Hyrsläp m m

Pellets småsäck/
storsäck och värmelogs

Även utkörning

Vinterdäck

Servicebil för  
de tunga jobben

m fl

YH Vindkraftteknikerutbildning
Strömsund 300 YH-poäng 
Just nu är det stor brist på vindkrafttekniker! Vill du jobba i ett 
klimatsmart yrke i en expansiv bransch med goda jobb- och  
karriärmöjligheter? Då ska du utbilda dig hos oss! 
Som vindkraftstekniker arbetar du med service, drift och underhåll av 
vindkraftsanläggningar. 
Vår yrkeshögskoleutbildning till vindkrafttekniker bedrivs på heltid, 
under tre terminer utifrån flexibla studier där vissa moment kan läsas 
från annan ort. 
Vi har ett nära samarbete med vindkraftbranschen som är mycket aktiva 
i utbildningen!
Kurserna innehåller bland annat: 

• GWO-certifiering för höghöjdsarbete 
• En tredjedel LIA (praktik) i en vindkraftpark med erfarna vindkrafts-

tekniker 
• Studiebesök i vindkraftpark och lärtillfällen med branschen 
• Studier med Campus Gotland Uppsala Universitet
• Ellära, mekanik, hydraulik, drift och underhåll...

Ansökan öppnar i vår, med utbildningsstart i augusti 2020!
Håll utkik på vår hemsida för mer information!

www.hjalmar.nu/vindkraft

En som gläds åt Ånge-politikernas 
förslag om att häva timeouten är 
Magnus Nelhagen. Under senare år 
har hans anställda varit involverade 
i byggandet av vindkraftparker som 
Skalberget, Lingbo, Mullberget, 
Glötesvålen, Rödstahöjden och nu senast 
Länsterhöjden och Storflötten.

–  I fjol och under våren körde vi åt 
Swerock, landets största betongtillver-
kare som gjöt 56 fundament i Länster-
höjden och Storflötten. Vi var också 
reservstation, säger Magnus Nelhagen 
vid Mobilbetong i Ånge AB.

Det finns bestämmelser om att en 
reservstation ska upprättas för att möjlig-
göra leverans av betong inom tre timmar 
om något kniper.

I Ånge med omnejd står vindkraftbyg-
gandet stilla sedan kommunen införde 
timeout. Om vindkraftprojektörerna får 
klartecken handlar satsningen på inves-
teringar runt tio miljarder. Varav en del 
kan hamna hos de lokala företagen.

– De stora jobben som pågår under 
en längre tid betyder jättemycket för min 

verksamhet. Då kan jag hålla upp be-
manningen på fyra till sex personer som 
de här jobben kräver, berättar Magnus 
Nelhagen.

Han tog över bolaget för fem år sedan 

och är inriktad på att bland annat hyra 
ut maskiner som betongbilar, traktorer, 
byggställningar, sälja sand, grus och sing-
el och inte minst gjuta betong med sina 
fem mobila blandare.

– Det sias inom byggbranschen att 
marknaden kommer att mattas. Då 
kommer vindkraftsprojekten bli ännu 
viktigare.

BIRDIE DAHLBERG

Långa projekt är 
viktiga för betongfi rman

 Magnus Nelhagen. Foto: Nina Lång Lastning på morgonen.
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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.

Morgonpigg 
Nattuggla 
Pratkvarn 

God lyssnare 
 

Sverigetaxi Åre Östersund söker förare 
Vi söker både dig som vill köra på heltid eller deltid. Saknar du taxifö-
rarlegitimation? Vi har möjlighet att hjälpa dig med utbildningen! 
 

Är du intresserad? Skicka din ansökan till ansokan@taxiostersund.se 
eller ring oss på 063-199 013  
 
 

Bli en av oss, kör för 
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Jämtlands läns största solcellsanlägg-
ning kan numera beskådas hos 
matbutiken Ica Maxi i Östersund, som 
monterat 1388 kvadratmeter  solceller 
på butikens väggar och tak. Solcellerna 
ger ett rejält tillskott av energi och 
minskar elräkningen.

– Anläggningen ska producera cirka 
200 000 kilowattimmar per år. Butiken 
förbrukar mest el dagtid, när solen är 
framme, och allt går direkt in i elcentra-
len och används i butiken, säger Andreas 
Söderström som är miljöansvarig i buti-
ken.

Ytan är alltså rejält tilltagen, men pro-
duktionen täcker ändå inte hela butikens 
behov. 

– Vi har en begränsning för hur mycket 
vi kan ha på taket, men det finns också 
en övre gräns för hur stor en anläggning 
för eget bruk får vara. Vi kan få ut mot-
svarande sju procent av butikens totala 
elförbrukning, som förra året var på 2,6 
miljoner kilowattimmar. Vi har minskat 
vår användning ganska rejält de senaste 
åren, säger Andreas Söderström.

Frågan är förstås hur länge den här 
anläggningen kan fortsätta titulera sig 
”störst i länet”.

– Som vi förstår har bland annat 
Jämtkraft en större anläggning på gång, 
men det är ju samtidigt roligt när den 
här typen av rekord slås, säger Andreas 
Söderström. 

Ica Maxi har sedan öppningen fått 
mycket beröm för sina initiativ kring 

butiken. Bland annat  hundstall för 
hundar,  lekpark för barn och ett utegym. 
En drive-through  där kunder kan hämta 
förbeställda matkassar utan att ens gå in 

i butiken har också blivit populär.
Ica Maxi i Östersund har runt 150 

medarbetare och omsatte 426 miljoner 
kronor under 2017.

Ica M ax i har länets 
största solcellsanläggning

Andreas Söderström är miljöansvarig vid Ica 
Maxi i Östersund som har länets största sol-
cellsanläggning. 

ALLT ÄR 
MÖJLIGT!

WWW.MARKENTREPRENADER.SE

Markentreprenader AB bildades 1988. Markentreprenader har idag ett tjugotal anställda 
och omsätter 70 – 80 miljoner kronor. Med Valne som bas opererar vi med drygt 30 

entreprenadmaskiner över en tredjedel av Sveriges yta. På Markentreprenader har vi 
en modern och effektiv maskinpark. Även om man har en högklassig maskinpark, är det 
trots allt personalen som åstadkommer slutresultatet. Våra medarbetare har över 200 
års samlad erfarenhet av entreprenadbranschen. Personalen är vår viktigaste resurs.

Vi utför alla förekommande markarbeten. Från den enklaste
skogsbilväg till den stora Europavägen. Inget projekt är för 

svårt eller avancerat för oss, det omöjliga uppdraget tar 
bara lite längre tid att utföra.

Vi har stor erfarenhet av omfattande, tidspressade och 
komplicerade entreprenader.

Anläggningen ska producera cirka 200 000 kilowattimmar per år.

Vi tillverkar mätmaster 
och kringutrustning för  
vindprojektering och 
power curve-mätning. 

Masterna är designade 
enligt IEC norm, 
robotsvetsade och 
CE-märkta. 

Tillverkade i Norrland, 
av svenskt stål, för 
nordiskt klimat. 

Mätmaster för  
vindprojektering

www.cuedee.com
Sikeå 58, Robertsfors
0934-153 10

FLIS 
Kvarnmon

A
B

BIOENERGI 

Intresserad?
KONTAKTA 
Oskar Kallström 
073-0510556
oskar@kvarnmon.net

VI LEVERERAR flis av hög kvalitet.
VI KÖPER bränsleved, träddelar och grot.
VI FLISAR ditt material.
VI RÖJER vägar och byar.
VI SLUTAVVERKAR contorta avdelningar.

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

Ny version av Strömsunds vindbruksplan 
Strömsunds kommun har uppdaterat 
översiktsplanen för vindkraft. I kommu-
nen finns åtta vindkraftparker: Havsnäs, 
Lövberget, Bleka, Mångmansberget, 
Stamåsen, Raftsjöhöjden, Åskälen, 
Bodhögarna och Ögonfägnaden.  Vid 
årsskiftet fanns 86 färdigbyggda och 67 
verk under uppförande. 

När dessa är byggda kommer verken 
tillsammans att producera lite drygt 1,4 
TWh, terawattimmar,  per år. Ytterligare 
ansökningar finns för att få bygga högre 
men färre vindkraftverk, ett femtiotal är 
under prövning.

Tidigare vindbruksplaner från 2005 
och 2009 samt ett tillägg från 2014 har 

förts ihop och anpassats med hänsyn till 
teknikutvecklingen. Arbetet föregicks 
av en medborgarenkät, som berört 
upplevelser och utbyggnad av vindkraft i 
kommunen. I den reviderade planen har 
en del synpunkter tillgodosetts.

• Kommunen ställer sig positiv till 
utbyggnad av vindkraft i de utpekade 
områdena.

Vad avser övriga områden ska ingen 
vindkraft byggas inom områden med 
utpekade motstående riksintressen, na-
tionalparker, naturreservat eller natura 
2000 områden. Nya vindkraftverk ska 
byggas längre än 1000 meter från befint-
liga bostadshus.

• Områden som ska byggas ut ska 

utnyttjas så resurseffektivt som möjligt, 
med hänsyn tagen till gällande riktvär-
den för buller och skuggor. Kommunen 
är positiv till ”generationsskifte” inom 
redan befintliga vindparker.

• Kommunen ska verka för införande 
av händelsestyrd hinderbelysning (en 
belysning som tänds när exempelvis ett 
flygplan närmar sig) i såväl prövning som 
tillsyn.  

• Kommunen ska arbeta för att vind-
kraftsetableringar ger så stor lokal nytta 
som möjligt vid uppbyggnad, drift och 
nedmontering av anläggningar, samt 
utbildningar inom vindkraftsområdet. 

Eric 0671-107 56 • Medlem i Hotings Cliffton

Allt inom  
grävning
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Bygget med nya 
tvätthallen pågår  

för fullt!
Svenstavik 0687-51071

Har kommunen underkänt din avloppsbrunn eller infiltration? 
Vi kan hjälpa dig med en ny. Är det berg eller sten i vägen kan 
vi hantera dessa, även i närheten av känsliga ledningar och 
grunder.

Nedslag på  
avloppsbrunn? 
Sten i vägen?

Ring 070-629 02 04 eller 072-746 07 10

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

www.stromsundshyresbostader.se
Storgatan 19 Strömsund
0670-169 55

Tillsammans skapar vi 
trivsamma och trygga  

bostadsområden 
 för god livskvalitet 

i ditt boende

Höstrensning
• Löv och buskar
• Stubbfräsning
• Takskottning

Vi hjälper dig med:

Mast- och tornunderhåll Sverige AB 
Verkstadsgatan 1  73160 Valskog 

Telefon 0221-320 66 www.mtuh.se 
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Vi utför  
stengravering 
stensäkring,  

renovering  och 
komplettering  

av text,  
omförgyllning, 
målning, tvätt.

Även nya stenar.

Aspås Bygg AB
070-313 18 94

snickarejens@gmail.com

Från och med måndag 30 september
À la carte: Mån-tors 11.00-15.00
Buffé: Fredagar 11.00-15.00
Middagsbuffé: Mån-fre 17.00-20.00

0942-47780 • info@hotelldorotea.nu

Rum inkl frukost
Enkel: 895 SEK
Dubbel: 1095 SEK
Trippel: 1295 SEK

Hotell 
Dorotea

Berners Person- & transportbilar AB 
Hofvallsgränd 1, Östersund, Tel: 063-57 47 57. 
Öppettider: Mån-fre 8-17. www.berners.se

33 vindkraftverk ska byggas i 
Björkvattnet i Ragunda kommun. Något 
verk kommer enligt beräkningarna 
och kartbilden att hamna cirka 1 km 
från familjen Magnusson-Larssons 
bostad i Fullsjön. ”The region is known 
for its good wind conditions” säger 
investeringsbolaget Wind Space på sin 
hemsida.

– Vi är inte emot att det byggs vindkraft-
verk här, säger Katrin Magnusson som 
flyttat tillbaka till hemgården. Men det är 
klart att vi undrar hur det kommer att bli 
när de kommer nära oss. Hur kommer 
det att se ut? Vi är vana att se skogen, ser 
man vindkraftvingarna? Kommer det att 
låta? Vi bor ju här för tystnadens skull, 
säger hon.

Nils Magnusson, Katrins 95-åriga 
pappa, tar det lugnt.

– Jag har inte varit på några infor-
mationsmöten, och ljudnivån mäts ju, 
konstaterar han.

– Förr var det över 100 människor 
som bodde här, nu är det cirka 10 som är 
fastboende, säger Nils.

Han räknar upp: Bengt, Natalja, 
Bosse, Halvar …. Tiderna förändras, men 
Nils är full av tillförsikt. 

– Jag tycker det ser fint ut när man ser 
vindkraftverken, också på kvällen, säger 
Mats Larsson.

Det är klart att det diskuteras på byn 
och i trakten. Sociala medier är fyllt av 
åsikter. Naturen förstörs, ljudet stör. 
Kampanjerna avlöser varandra på face-
book. 

I Björkvattnet hade Statkraft från 
början tillståndet som sedan såldes till 
det danska företaget Wind Space, som 
vidareutvecklat vindkraftparken. Vem 
som slutligen blir ägare är idag okänt.  
Den ursprungliga planen omfattade 
40 verk, den tekniska utvecklingen går 
snabbt. Med högre vindkraftverk ökar 
kapaciteten och färre behövs. Efter be-
slut i mark- och miljööverdomstolen gavs 
tillstånd att bygga 220 meter höga verk, 
totalt beräknas 175 MW att produceras. 
Byggstart beräknas i början av år 2020 
även om vägarbeten redan påbörjats. När 
vindkraftverken är i fullt bruk beräknas 

vinden ha bidragit till att 175 000 hushåll 
får el. GE (General Electric) har nyligen 
fått ett avtal att leverera turbiner till 
Björkvattnet där det ingår att serva vind-
parken i 25 år.  

Informationsmöten har hållits, men 
det finns frågor som familjen i Fullsjön 
fortfarande undrar över. 

– Ett vindkraftverk kommer ju att ta 
slut en gång, vem svarar då för bortfor-
slingen?

Energimyndigheten och Naturvårds-
verket har svaren. 

• Verksamhetsutövaren har alltid 
ett ansvar att ta hand om material och 
efterbehandla mark- och vattenområden, 
det gäller både för tillståndspliktig och 
anmälningspliktig vindkraft och oavsett 
om en ekonomisk säkerhet har ställts 
eller inte.

• Ett vindkraftverk beräknas hålla i 25 
år

• Ljudnivån från vindkraft vid bostä-
der bör inte vara högre än riktvärdet 40 
dB(A). I vissa områden, så kallade tysta 
områden, bör ljudnivån inte överstiga 35 
dB(A)

• Ljudnivån avtar med avståndet från 
vindkraftverket. Väder och vind påverkar 
hur ljudet breder ut sig. Att montera 
ned vindkraftverk handlar inte bara om 
att efterbehandla platsen utan även om 
resurshushållning där olika material och 
komponenter kan återvinnas och återan-
vändas. (Ett fundament knackas bort och 
fylls över och naturen blir en bergsknalle 
igen. red.anm)

• En dominerande del av ljudet från ett 
vindkraftverk uppstår då bladen passerar 
genom luften. Detta ljud upplevs vanligen 
som ett väsande eller svischande ljud. 
Ljudet kan beskrivas som ett bredbandigt 
brus, vanligen inom frekvensområdet 
63–4000 Hz.

• Den relation individen har till 
landskapet – markägare, fastighetsägare, 
permanentboende, sommarboende el-
ler turist, kan påverka inställningen till 
vindkraft.

TEXT OCH FOTO: 
INGER KRAFT ETZLER

Nya vindkraftverk i B jörkvattnet

 Diskussion vid köksbordet i Fullsjön om vindkraft i Björkvattnet. Mats Larsson, Nils Magnus-
son och Katrin Magnusson

 En del frågor återstår när Nils, Mats och Katrin blir grannar med vindkraftverk i Björkvatt-
net. Samt hunden Rocko förstås.

Men enligt grannarna återstår en del frågor
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JÄMTLANDS SKOGS- &
LANTBRUKSMÄSSA 2019

Torsta - 5 oktober kl. 10-15

F R I  E N T R É

Maskinvisning

Jaktsimulator

Visning av Eldrimner

Öppethus på Ullforum 

Skogssimulator VR

  Mathantverksmarknad 

Prata utbildning

   Visning av ladugården

Visning av skolan

Arborist uppträdande 

Hoppborg & Ponnyridning 

och mycket mer! 

 

program kommer snart på

 torsta.se

Oregon® 750t Friluftskartan™ Prime v2

På väg mot en fossilfri framtid

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

ICA Nära Ramsele
Storgatan 7 Ramsele
0623-100 12

Öppet alla dagar 
9.00-20.00

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

Bärgning

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

Hydraulslang
Arbetsbelysning 

Arbetskläder

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

En modell som ger företag nya möjlighe-
ter att få lån har utvecklats i samarbete 
mellan Vattenfall, Vindkraftcentrum och 
Garantia. Det är återbäring från 84 verk 
som uppförs i Blakliden och Fäbodber-
get som går tillbaka till bygden.

– Företag i alla branscher kan ansöka om 
lån från den fond som Garantia hanterar, 
säger Jeanette Lundqvist vid Vattenfall. 

Vattenfall och Garantia lanserade i vå-
ras en modell för att främja företagandet 
på landsbygden i Lycksele med omnejd.

– Åtagandet är helt frivilligt. Ungefär 
en tredjedel går till byutveckling och två 
tredjedelar går till fonden. Stödet till ut-
veckling motsvarar ett ungefärligt värde 
om cirka 10 000 kr per verk och år, sett 
till vindkraftparkernas livstid. 

– Nu funderar vi hur vi ska göra med 
byutvecklingsmedlen så att de kommer 
till bästa nytta. Vi ska påbörja en dialog 
med de närboende som berörs. Vi har en 
generös geografi. Lånefonden är öppen 
för alla branscher förutsatt att de är reko 
och har etiska riktlinjer. Vi värnar om 
landsbygdsutvecklingen och känner oss 
glada och trygga med vår partner Garan-
tia, säger Jeanette Lundqvist.

Flera lokala företag har redan fått upp 
ögonen för de nya möjligheterna. Lånen 
som Garantia ger är i storleksordningen 
mellan 50 000 till 300 000 kronor.

– Vi har kommit igång och det finns 
efterfrågan och behov. Några lån har 
utbetalats. Det kan handla om nystart, 
ägarskifte eller befintliga företag som be-
höver investera. Vi har börjat i Åsele och 
Lycksele, men i upplägget finns också 
möjligheten att kunna arbeta med företag 
som har pendlingsavstånd till oss, säger 
Caroline Nyström vid Garantia.

Effekterna av vindkraftetableringen 
märks i flera lokala företag. ”Bettans städ 
& catering Wiska” är ett exempel som 
Elisabet Dahlgren i Fredrika vittnar om.

– Jag städar där och levererar mat vid 
behov till Vattenfall. Det är skönt att ha 

tagit klivet och startat eget, säger Elisabet 
Dahlgren till  Vindkraftcentrum.

I Fredrika har Samer Shaaban tagit 
över livsmedelsbutiken och investerat i 
en pizzeria som från 3 september även 
erbjuder dagens lunch. Han räknar med 
att hundratals tillresta kommer att röra 
sig i trakten under de fyra år som byg-
gena väntas ta. 

Både Samer Shaaban och Bernt Ferb 
som driver Åsele Wärdshus ser positivt 
på möjligheter till finansiering som öpp-

nar sig genom den nya satsningen. 
Tanken är att Garantias och Vat-

tenfalls pilotmodell ska kunna inspirera 
andra kommuner och projektörer att 
använda bygdepengar som stöd för lokal 
utveckling. 

INGER KRAFT ETZLER

Lokala företag kan få lån 
genom vindkraftpengar

Elisabet Dahlgren i Fredrika driver 
”Bettans städ & catering Wiska”. 

Bernt Ferb driver Åsele Wärdshus tillsammans med Kusuma Heuer, Niclas Skjöldebrand och Alexander Gustavsson.
De finns med i leverantörsdatabasen.  Foto: Vindkraftcentrum
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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

Boka en hylla eller vägg hos oss.
Du bokar genom att mejla oss på

info@shoppisostersund.se
eller skicka ett meddelande via vår
facebooksida (shoppisostersund)

Hylla 359 kronor/vecka
Halvvägg 450 kronor/vecka

Vägg 900 kronor/vecka

ÅSARNA SKICENTER
OUTLET

Nu finns vi även hos Shoppis!
Fynda kläder och fritids-
produkter till outletpriser!

Massor av fynd hittar du på
vår STORA loppisavdelning 
hos Shoppis Östersund!

Shoppis Östersund Butik
Skiftesvägen  
831 45 Östersund

info@shoppisostersund.se
www.ostersund.shoppis.com
070-342 00 59

Öppettider 
Måndag-Fredag 11.00-18.00
Lördag 11.00-16.00

Grävarbeten
Maskintransporter
Kedjeslippning
Hjullastare/dumprar
Försäljning av oljor
Kranbil/grusbil

Ramsele
070-241 77 24 • 070-658 22 35

Vi har korttids- och långtidsboende 
för uthyrning. 6 bäddar m kök, 

toalett och dusch.

Skog & Gräv AB 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

Trädfällning
Röjning • Manuell huggning
Trädfällning • Miniskotare
Mattias Nordin • 070-206 61 73
mattias@mnskogstjanst.se

Torgny Engvall i Skyttmon har nyligen 
fått nytt jobb - 100 meter upp som 
servicetekniker vid Statkrafts vind-
kraftsanläggning i Björkhöjden med 90 
kraftverk.

– Det här var kanske sista chansen att få 
göra något annat. Och jag har aldrig varit 
rädd för utmaningar, jag drog till och 
med till Ryssland en gång.

Vindsnurrorna är mer än 100 meter 
höga.

– Så nu blir man en riktig höjdare…
Torgny jobbade tidigare som utlastare 

vid Hammerdals Trä.
– Jag var där i fem år och trivdes bra. 

En dag såg jag en annons och fick för mig 

att söka. Av någon anledning fick jag job-
bet som servicetekniker och kände att; 
det vill jag ha!

– Innan Hammerdal jobbade jag i 
Strömsund med allt möjligt. Det var 
reparationer av allt mellan gräsklippare 
och skogsmaskiner.

Det var nog Torgnys gedigna erfaren-
heter från teknikområdet som gav honom 
jobbet? För någon särskild kunskap om 
vindsnurror har han inte. 

– Nu får jag full lön från början samti-
digt som jag lär mig.

Han är 51 år och efterfrågan på ”gamla 
gubbar” är inte direkt stor. Torgny ska 
alltså inte bygga vindsnurror utan serva 

de befintliga. Det gör han tillsammans 
med andra tekniker.

– I början går jag med någon som varit 
med ett tag, man får aldrig gå upp ensam. 
Jag har nyss gått en kurs som ger mig 
behörighet att vara däruppe.

Torgny har inte anlag för svindel och 
det kan vara bra! 

– Det finns ju hissar men de sista 15 
meterna får man klättra utanpå ”tornen”. 
Givetvis med de säkerhetsåtgärder som 
erfordras.

Men att titta ner från 100 meters höjd 
kan vara ångestframkallande?

– Den biten är jag inte orolig för! Jag 
är inte nervös, det är inte mig grej!

Vad gjorde du i Ryssland?
– Jag var med om att bygga upp och 

starta produktion av trähus. Platsen var 
Irkutsk och jag var där flera gånger.

Torgny är nyfiken och ser fram emot 
att ”starta om”. Det nya jobbet innebär en 
skjuts uppåt. Över 100 meter!

KARL E BERGLUND
Karriären går spikrakt uppåt för 

Torgny Engvall. Mer än 100 meter!

Rejält karriärkliv 
– 100 meter upp 



Förnybart Strömsund  
6 november på Folkets hus

Välkommen till 
vindkonferensen:

Möt bland andra Jämtkrafts vd

Erik Brandsma
som talar om

om energiomställningen och näringsmöjligheterna

Annat på programmet : 
Nya investeringsbeslut, affärer och jobb under drifttiden, 

etablering av elintensiv industri, ny digital affärsplatt-
form, möjliga affärssamarbeten 

med mera

Särskilt välkomna är företagare och 
näringslivsfunktioner i kommuner och regioner

Anmälan görs på Vindkraftcentrum.se.


