Sollefteå 2020-02-20

Nyhetsbrev #1/ 2020
från projektet ”Vindkraft – generator
för hållbar utveckling”
Det här är ett nyhetsbrev från ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.
Under projektets gång kommer vi att regelbundet skicka ut information om
vad som är på gång inom projektet och hur vi för arbetet vidare.
Du får det här nyhetsbrevet eftersom vi har haft kontakt inom ramen för projektet. Vill du inte ha nyhetsbrevet
fortsättningsvis kan du meddela oss det på enklast möjliga sätt genom att svara på det här på mejlet.

Diskussionskväll om framtidens energijobb
Den 17 februari arrangerades en debatt- och diskussionskväll om framtidens energijobb i Sollefteå med studieförbundet
ABF och Socialdemokraterna i Sollefteå som arrangör.
Ett 20-tal deltagare kom till diskussions- och debattkvällen och det blev
en bra och balanserad diskussion modererad av John Åberg, ordförande i
Sollefteå arbetarekommun.
Att energifrågorna är något som engagerar många Sollefteåbor märktes
på deltagarnas lust och vilja att diskutera allt från kärnkraftens fördelar
och nackdelar till vindkraftsatsningar och hur förnybar elproduktion kan
skapa mer sysselsättning i kommunen.
Från Energidalen och projekt ”Vindkraft – generator för hållbar
utveckling” medverkade Hans Pahlin och Erik Löfgren med en föreläsning
på temat förnybar energi.
Duon pratade bland annat om vägen till 100 % förnybar elproduktion i Sverige till 2040, vilka möjligheter och utmaningar
den ”resan” kan innebära för Sollefteå och hur planerna för fortsatt utbyggnad av vindkraft ser ut i Sollefteå och länet.
Läs mer på vår webbplats:
http://energidalen.nu/2020/02/18/diskussionskvall-om-framtidens-energijobb/

Hög tid att söka höstens YH-utbildningar till vindkrafttekniker
Nu öppnar YH-utbildningarna runt om i landet ansökningarna för höstens YH-utbildningar till vindkrafttekniker. En nyhet
är att de redan etablerade YH-utbildningarna i Strömsund och Varberg till hösten kompletteras med två nya
utbildningsorter eftersom Lernia kommer att starta YH-utbildning till internationell vindkrafttekniker i Piteå och Sundsvall.
I och med att Lernia startar utbildningar till hösten finns det nu 120 årliga utbildningsplatser till vindkrafttekniker.
Rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker är enligt beräkningar från Vindkraftcentrum.se är cirka 170 nya
vindkrafttekniker varje år.
Nedan länkar till YH-utbildningarna till vindkrafttekniker:
Hjalmar Strömerskolan, Strömsund:
https://www.hjalmar.nu/241.html
Lernia Piteå och Sundsvall:
https://www.lernia.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildning/internat
ionell-vindkraftstekniker/
Campus Varberg:
https://campus.varberg.se/yrkeshogskola/energitekniker-medspecialisering-vindkraft

Informationssatsning för högstadieelever
i Sollefteå, Åsele och Sorsele
Under januari och februari har projekt ”Vindkraft – generator för
hållbarutveckling” gjort en föreläsningsturné och besökt högstadieskolor i
Sollefteå, Åsele och Sorsele.
Det är Erik Löfgren som hållit sin föreläsning ”Vägen till 100 % förnybart 2040”
och diskuterat framtidens energilösningar med eleverna, pratat om vilka
jobbmöjligheter som skapas när man satsar på elproduktion med förnybara
energikällor i Norrlands inland och vilka utbildningsvägar som finns.
Under föreläsningsturnén har Erik Löfgren besökt fyra skolor och sammanlagt
tio klasser i åk 8 och 9. I Sollefteå och Sorsele har dessutom projektet
arrangerat studiebesök för intresserade elever till vindkraftparker.
För elever från Sollefteå besöktes Statkrafts vindkraftpark Ögonfägnaden
mellan Ramsele och Hammerdal. I Sorsele gick färden till Skellefteå Krafts
vindkraftpark Blaiken på fjället mellan Sorsele och Storuman.
Läs mer på vår webbplats:
Sorsele: http://energidalen.nu/2020/02/20/sorseleelever-besokteblaikens-vindkraftpark/

Sollefteå: http://energidalen.nu/2020/01/29/ungdomar-vill-lara-mer-om-fornybar-energi/

Hör av dig till oss:
Snabbfakta projekt
”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Projektledare:
Hans Pahlin
E-post: hans.pahlin@solleftea.se
Telefon: 070-100 91 82
Projektkommunikatör:
Erik Löfgren
E-post: erik.lofgren@solleftea.se
Telefon: 070-206 58 90
Besöksadress:
Sollefteå kommunhus, Djupövägen 3, Sollefteå

Besök oss på webben och följ oss på Facebook:
www.energidalen.nu
www.facebook.se/energidalen

Tillsammans med Energimyndigheten driver Sollefteå
kommun ett projekt för att öka den regionala nyttan
av såväl genomförda som planerade vindkraftsinvesteringar i Norrlands inland. Projektet pågår under
perioden 2017-07-01 till och med 2019-12-31 i nära
samverkan med bland andra olika berörda kommuner i
regionen och branschföretag.
Projektägare:
Sollefteå kommun
Övriga kommuner:
Kramfors, Jokkmokk, Sorsele, Strömsund och Åsele
Branschföreträdare:
E.ON, Forsca, SCA Energi, Sollefteåforsen, Statkraft och
Vattenfall Vindkraft
Övriga:
Akademi Norr, Energidalen i Sollefteå,
Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västernorrland,
Region Västernorrland, Strukturum i Jokkmokk AB och
Vindkraftcentrum.se

