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Fram till dess att 
vindparken står färdig 
kommer området vara en 
stor byggarbetsplats där 
många aktiviteter pågår 
samtidigt. Detta innebär 
mycket byggtrafik till 
och från området samt 
buller från pågående 
entreprenadarbeten. Tyvärr 

är detta ofrånkomligt och vi hoppas att närboende ska 
ha överseende med detta under det kommande året. Vi 
kommer längre fram under våren och sommaren anordna 
”öppna hus” där vi visar upp de arbeten som pågår inne i 
området för alla som är intresserade. Vår erfarenhet från 
andra projekt är att detta brukar vara mycket uppskattat.
 
För dig som vill följa arbetena har vi startat en byggblogg på 
vår hemsida www.stenarenewable.se 

Har du frågor eller funderingar kring projektet är du alltid 
välkommen att kontakta mig.

Dan Sandros, projektledare
0704-855 395, e-post: dan.sandros@stena.com
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Inom 18 månader kommer södra Sveriges största vind-
park på land att stå klar. Lemnhultsparken, som består 
av 32 verk, är den största investeringen genom tiderna i 
Vetlanda kommun. Vindparken beräknas producera drygt 
270 GWh förnybar energi per år. Det motsvarar nästan 
70 procent av den samlade elförbrukningen för hela 
Vetlanda kommun. Byggstarten är samtidigt slutet på en 
tillståndsprocess. Det har varit en resa som framförallt 
bestått av många givande möten med markägare, närbo-
ende och föreningsmänniskor, men också viktiga möten 
med kommunens politiker och tjänstemän. De har på ett 
kunnigt, engagerat och effektivt sätt förmått balansera 
olika intressen i en diskussion som förts i en öppen och 
positiv anda. Några av alla dem vi mött kan du läsa om i 
denna tidning.

Trevlig läsning!
Göran Danielsson, vd på Stena Renewable

Vindparksbygget
är i full gång!
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För hundra år sedan bodde det närmare 900 personer 
i Lemnhult. Då fanns varken elektricitet eller vatten i 
stugorna. I dag bor det endast 156 personer här och 

byn har tystnat.
Men så händer något; tystnaden bryts av dånet från lastbilar, 
dumpers och grävskopor som trafikerar vägarna.
Plötsligt finns Lemnhult på allas läppar och det sjuder av liv. 
Vi befinner oss mitt i en av de största arbetsplatserna i södra 
Sverige, mitt i ett miljardprojekt som slår det mesta som 
skådats i vår region tidigare.
Det är vindkraften som har kommit till byn och som alltid är 
en del för och en del emot.

”Det gäller att gilla läget. Det här kan göra 
att vår bygd blir levande. Vi måste se vilka 

fördelar det kan ge oss med exempelvis 
upprustade vägar och bättre kommunikation. 

Man kan inte bara vara tjurig och emot”

Sagt av företagaren Emma Toller, som driver 
Vedbände ridläger och ridskola i Lemnhult.

Plötsligt är Lemnhult 
centrum för miljardprojekt
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Sommaren 2013
Stor invigning av södra 
Sveriges största vind-
park på land.

Södra Sveriges största vind-
park byggs nu i Lemnhult och 

projektet med 32 vindkraftverk 
omsluter hela 1,3 miljarder. Pro-

duktionen från vindparken kommer 
att motsvara behovet av hushållsel för 

54 000 hushåll. Leverantör av vindkraft-
verken är Vestas.



Lemnhults sockenstuga har spelat en central roll i diskussio-
nerna om vindkraftens vara eller icke vara de senaste åren. 
Det är här bygdens markägare har samlats och diskuterat 

vindkraftsfrågan. Fördelar och nackdelar har vägts mot varandra, 
kontraktsförslag har granskats ord för ord och känslorna har fått 
säga sitt.
Claes Stenhag har varit något av en spindel i nätet när det gäller 
kontakterna mellan Stena Renewable och markägarna. Också de 
andra fyra markägarna som vi möter den här dagen har varit myck-
et aktiva och drivande i arbetet. Samtliga har nu upplåtit mark för 
byggnation. 
Kent Johansson berättar att han satt i en bil i Frankrike 2008 när han 
fick en inbjudan från Stena om ett möte angående vindkraften.
– Jag tyckte att det var jättespännande, minns han.

Lars Johansson tvekade aldrig över att under de kommande 20 åren 
arrendera ut delar av sin mark till Stena. 
– Vi har ju vinden att erbjuda så det är självklart att vi ställer upp, 
säger han.
Niclas Larsson kommer ursprungligen från Trelleborg i Skåne och 
där kom han i kontakt med vindkraften 1983.
– Redan då tyckte jag att det kändes positivt, säger han.
Men det har inte varit en självklarhet för alla att Stena skulle få eta-
blera vindkraft i Lemnhult och protester har hörts från flera håll. Det 
här har naturligtvis skapat en anspänning i byn och positiva markä-
gare, som Claes och hans kamrater har flera gånger fått frågan varför 
de är för en etablering. 
– Men det är aldrig någon som visat någon avighet mot oss, förklarar 
markägarna.

Att det blåser bra i Lemnhult bevisade stormen Gudrun redan 2005. Men 
att det skulle byggas en stor vindpark i byn var ingen självklarhet. Byns 
invånare och markägare stötte och blötte frågan under flera år innan man 
bestämde sig.
 – För min del har det alltid känts som en självklarhet att säga ja till 
vindkraften, säger markägaren Claes Stenhag.

Markägare valde att 
ge vinden en chans
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Markägarna Niclas Larsson, Lars Johansson, Kent Johansson, Claes Stenhag och Sören Carlsson är alla positivt inställda till 
vindparken och följer arbetet på sina marker med spänning.



Alla är överens om att kontakterna med Stena Renewable 
har varit positiva.
– Det är inte så att det här stora företaget har kommit hit och 
kört över oss. Ett exempel på det är att Stena från början pla-
nerade att bygga 38 verk, men efter diskussioner med markä-
gare och boende minskades antalet ner till nuvarande 32 verk, 
säger de samstämmigt.
Tidigare genom åren har andra vindkraftsaktörer figurerat i 
området, bland dem statliga Vattenfall. Men ingen har gått till 
handling. Att Stena har lyckats tror de delvis kan ha att göra 
med ett udda men rättvist koncept där alla markägare i om-
rådet, även dem som inte har något verk direkt på sin mark, 
får del av den ersättning som delas ut varje år.

Här på berget sprang han som liten 
grabb och kunde väl aldrig då ana vad 
som skulle hända 50 år senare.
– Det här är så stort och spännande, 
tänk om min mamma och pappa hade 
fått vara med, säger Sören Carlsson 
och blickar ut över landskapet där vind-
kraften ska snurra. Han är gripen av 
ögonblicket och står tyst en stund och 
funderar. 
– Där borta gick det in en liten stig till 
en stuga. Där bodde det människor som 
inte hade några som helst bekvämlighe-
ter och då fanns det inte ens en väg att 
ta sig fram på, säger Sören, som äger 
marken runt berget.
När han fick veta att det skulle byggas 

vindkraft i Lemnhult var han först lite 
tveksam.
– Men när jag fick ökad kunskap blev 
tankarna mer positiva.
Nu går det inte att ta miste på hur spän-
nande han tycker att det är. 
Sören är född i Lemnhult och bor på går-
den, som nu är i tredje generationens 
ägo, tillsammans med sin livskamrat 
Barbro Ahlstedt. 
Sören blickar drömmande ut mot land-
skapet och när han får frågan om hur 
han känner det när han står här nu, sä-
ger han:
– Det är så mäktigt och spännande, det 
här skulle jag önska att min mamma 
och pappa hade fått vara med om.

”Det är så 
mäktigt och  
spännande”
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Februari 2009
Nu tecknas arrendeavtal 
med lokala markägare.



Från stugan mitt i byn utgår de olika entreprenörerna. 
Anders Bergquist är platschef och arbetet leds av ett 
team bestående av Per-Anders Pettersson, Magnus 

Eknäs, Sören Berggren, Claes-Göran Svensson, Tobias Er-
landsson, Per-Olof Karlsson, Henrik Lennartsson och Mar-
tina Johansson. Lokala entreprenörer knyts till Svevia, vilket 
innebär att det är livlig trafik i området. I slutet av januari 
var nio grävmaskiner, sex dumprar, sju borrvagnar och två 
hjullastare fullt sysselsatta med att gräva bort vegetation och 
spränga berg. Många fordon går åt för att köra ut bergmas-
sorna som ska bli till vägar. Sedan ska det schaktas för kabeln 
som ska föra ut strömmen från verket ut på nätet. 

Viktigt med säkerheten
Magnus Eknäs, som är arbetsledare och projektets skyddsombud, 
vill ge en uppmaning till byborna att de tänker på att de platser där 
verken ska upp har förvandlats till en arbetsplats.
– Ska man in på dessa områden är det väldigt viktigt, för allas 
säkerhet, att de först kommer till oss och utrustas med västar och 
hjälmar, säger Magnus.
Per-Anders Pettersson, blockchef för markdelen, är nöjd med den än 
så länge gynsamma vintern.
– Vi har vädret med oss nu då det har blivit kallare. Då håller vägarna 
att köra tunga transporter på.
Han är glad att man har kunnat hålla tidplanen. Men det är mycket 
som ska åtgärdas innan de första verken ska resas i mitten av 
september. Sedan ska fler verk upp undan för undan.
– Det är ett fantastiskt spännande arbete vi har framför oss, säger 
Martina Johansson.

Den annars så tysta byn har plötsligt fått liv. 
Det är Svevia som flyttat in för att bygga vägar 
och gjuta fundament till vindparken i Lemnhult. 
– Vi vill ha en nära dialog med invånarna, 
men manar till försiktighet i de områden där 
vindparken byggs, säger skyddsombudet 
Magnus Eknäs.

Svevia bryter 
tystnaden i byn
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Snart är de kända ansikten i Lemnhult. Martina Johansson är projektingenjör och Magnus Eknäs är 
arbetsledare och skyddsombud.

Det är härifrån Svevias arbetslag utgår. Att de hittade det här lilla röda 
huset berodde på kreativa ortsbor som tipsade och hyrde ut.

Per-Anders Pettersson är blockchef på Svevia.



Gustav Friberg är anställd hos 
Moths Gräv och Frakt AB i 
Landsbro. Hans första uppdrag 

på den stora byggarbetsplatsen för 
vindkraft är att gräva bort vegetationen 
från det stora berget. Här ska vägen 
fram dit vindkraftverken ska monteras.
– Det är fantastiskt roligt att få vara med om 
en så här stor grej, säger Gustav.
När han har tagit bort vegetationen från 
berget kommer manskapet in som ska 
utföra sprängningen. Materialet från det 
sprängda berget ska sedan krossas och 
bli till förstärkning av vägarna som leder 
upp till vindkraftverken. Och när det gäller 
byggnationen av vägarna kommer också 
Gustav att finnas med.
Han trivs verkligen med sitt jobb och ångrar 
inte en sekund att han gick Fordon och 
anläggning i Eksjö. Det gav honom en trygg 
framtid.
– Jag slutade i skolan på lördagen och fick 
jobb direkt på måndagen, säger Gustav stolt 
och berättar att han hade varit på företaget 
tidigare och sommarjobbat.

Gustav Friberg, nyss fyllda 22 år, är yngst i 
Svevias arbetslag. Han har ett stort ansvar 
där han sitter i sin 24 ton tunga grävmaskin 
på toppen av berget där några av de 32 
vindkraftverken ska uppföras. 
– Gustav är handplockad till det här just 
för att han är så duktig, säger Martina 
Johansson, projektingenjör på Svevia.

22-årige Gustav yngst i arbetslaget
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Gustav Friberg är stolt och glad för att han får 
vara med i Svevias stora vindparksprojekt. 
”Det är så spännande att få vara med om en så 
här stor grej.”

Februari 2032
Gustav är 42 år och det 

börjar kanske bli dags 
att montera ner de 

första verken.



För fem år sedan kände Ann-Britt Bengtsson att hon ville göra 
något annat än att mjölka kor. Sadlade om och tog över Brittas 
restaurang i Korsberga. Nu hoppas hon naturligtvis att hon 
ska få fler matgäster när bygget av vindkraften riktigt tar fart i 
Lemnhult.
– Jag har inga förhandslöften. De är ju långt ute i skogen och en 
del har nog matlåda med sig, men visst hoppas jag på att de ska 
hitta till min restaurang, säger Ann-Britt.
Att köra ut maten till sina gäster gör hon gärna.
– Bara de beställer så kommer jag.

Det stora vindparksprojektet innebär 
arbete för många i kommunen. Och kanske 
är Brittas restaurang i Korsberga en av 
vinnarna.
– Jag har inte blivit lovad något, men visst 
hoppas jag att många ska hitta hit, säger 
Ann-Britt Bengtsson som driver restaurangen.

Brittas restaurang 
hoppas bli en av 
vinnarna
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Genom fiberkabeln som pla-
neras fram till vindparken ser 
byborna en möjlighet att få te-
lefoni och bredband via fiber.
– Stenas engagemang är po-
sitivt för bygden, och för att 
nå ända fram är ett positivt 
besked från Länsstyrelsen 
på vår projektstödsansökan 
en förutsättning, säger Mats 
Gerebrink. 
Mats tillhör inte någon av de 
markägare som kommer att 
få vindkraft på sina ägor. Han 
har heller inte tagit ställning 
för- eller emot vindkraften. 
Men däremot är han engage-

rad i den nybildade fiberfören-
ingen och ser möjligheterna i 
att man nu kan få bättre bred-
bandskapacitet. 
Stena har lovat att vara med 
och bidra till att stamledning-
en med fiber förlängs och di-
mensioneras upp. På så sätt 
skapas förutsättningar för 
många fler hushåll att ansluta 
sig till en lägre kostnad än 
vad som annars vore fallet. 
– Det handlar om ganska 
mycket pengar, men den kost-
naden tar Stena, säger vd  
Göran Danielsson.

Byborna ser fram emot bredband

Ann-Britt Bengtsson driver Brittas restaurang i Korsberga och hoppas 
att kunna ge service åt arbetskraften i Lemnhult. 

Mats Gerebrink och de övriga i den nybildade fiberföreningen kämpar 
hårt för att Lemnhult ska få bredband.

September 2012
Hundratalet hushåll i 
området har möjlighet 
att ansluta sig till 
bredband.
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Eftersom att Vetlanda kommun i framtiden vill profilera sig som 
en miljökommun ser man etableringen av en vindpark i Lem-
nhult som ett stort steg på den vägen.

– I kommunens vindbruksplan tog vi ett mål att kommunen skulle 
bli självförsörjande på el. Den tanken har infriats med 70 procent, 
säger kommunalråd Gunilla Hjelm (c).
Planchef Jan-Åke Johansson förklarar att det har varit en lång, men 
intressant process. Tillsammans med byggnadsinspektör Anders 
Ritzman har han lagt ner ett stort arbete när det gäller vindbruks-
planen, som är på 80 sidor. 
Man har fått hjälp av länsstyrelsen med konsult i ekologi och även 
en landskapsarkitekt. Gunilla Hjelm tycker att landskapsanalysen 
som gjordes var spännande.
– Det är ju viktigt att hela landskapet ska tåla exponeringen. För-
utom landskapsanalys gjordes också en naturanalys, säger hon.
En karta är upprättad där det klart framgår vilka områden som är 
lämpliga för en etablering. 

– De områden som är rödmarkerade är klart olämpliga. Stena ville in 
på de här röda områdena, men lyssnade på oss, säger Gunilla Hjelm.
Jan-Åke Ritzman förklarar att det finns en motivering varför det är 
mindre lämpligt i vissa områden.
– När vi beslutade att upprätta vindbruksplanen ville vi ha ett redskap 
för att kunna säga nej om det hade behövts, säger Gunilla Hjelm. 
Hon påpekar att Stena även varit lyhörda för dem som bor i närom-
rådet och plockat bort ett par verk.
– Jag har upplevt att Stena hela tiden handlat seriöst. De har inte bara 
utnyttjat rätten att etablera vindkraften, utan också att göra det bra.
I kommunens översiktsplan för 2010 skriver man att målsättningen 
är att det ska byggas minst 80 vindkraftverk i kommunen. Då detta 
antal skulle producera el motsvarande kommunens totala elförbruk-
ning.
– Det är då viktigt att arbeta för att vindkraftverken byggs på de 
platser som pekas ut som lämpliga i vindbruksplanen, säger kom-
munalråd Tommy Bohman.

Bygget av vindparken i Lemnhult är en affär på 1,3 miljarder och är den största 
investeringen som någonsin gjorts i Vetlanda kommun.
– Det här är oerhört intressant och skapar arbete åt många i vår kommun, säger 
kommunalråd Tommy Bohman (s).

Kommunens första miljardprojekt

Kommunalråden Tommy Bohman (s) och Gunilla Hjelm (c) här tillsammans 
med byggnadsinspektör Anders Ritzman och planchef Jan-Åke Johansson i 
ett glädjerop för vindparken i Lemnhult.
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31 Oktober 2012
Sista dag för föreningar 
att ansöka om 320 000 
kronor i Vindbonus.

Lars Bäckström 
och Per Lindgren i 
Näshults IF:s sty-
relse ska ansöka 
om vindbonus.

”Då kan vi åka på fotbollscup, kanske till utlandet”, säger 
tjejerna och killarna i Hvetlanda GIF när de får veta att 
deras föreningar kan ansöka om vindbonus.



Föreningar av olika slag i Vetlanda kommun har nu möjlighet att an-
söka om vindbonus. Det är Stena som utser vilka föreningar som 
erhåller Vindbonus. Hur mycket pengar varje förening ska få avgörs 
med utgångspunkt från de ansökningar som kommit in. Varje för-
ening som erhållit Vindbonus redovisar för Stena vad pengarna an-
vänts till.
Ett exempel från ett annat projekt är Saxdalens Folkets Hus som fick 
del av Vindbonus förra året. Då kunde de installera en bioprojektor 
med ljudsystem. Nu har bio kunnat starta upp i huset igen en gång 
i veckan.

Vill bygga aktivitetshus
Näshults IF är en livaktig idrottsförening. Tillsammans med Fars-
torps IK har man bildat en ungdomssektion där sammanlagt 70 
ungdomar är engagerade.

– Vi håller på att samla in pengar till ett nytt aktivitetshus vid idrotts-
platsen här i Näshult så det är klart att vi kommer att söka Vindbonus, 
säger Lars Bäckström och Per Lindgren som sitter med i styrelsen.

Tecknade sponsoravtal
Föreningen har redan etablerat kontakt med Stena och ingått ett 
sponsoravtal.
Frida Borgström är en av de fjortonåriga tjejerna som ingår i F98-
laget i Hvetlanda Gif. När hon får höra talas om att föreningen har 
möjlighet att ansöka om Vindbonus skiner hon upp.
– Då skulle vi kunna åka till Göteborg på Gothia Cup.
Frank Stendahl är en av tjejernas ledare och han är för alternativa 
energikällor.
– Tjejerna jobbar hårt för att få in pengar till vårt lag så Vindbonus 
skulle vara fint att få.

Föreningslivet i Vetlanda kommun får nu ett värdefullt 
ekonomiskt tillskott. Varje år delar nämligen Stena 
Renewable ut 10 000 kronor per byggt vindkraftverk till 
olika föreningar i den kommun där vindkraften etableras.

Vindbonus ger 
klirr i kassan
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Det rödmålade huset med vita knutar ligger vackert högt 
uppe på en kulle. Först hade de det som sommarhus, men 
för fjorton år sedan flyttade Siw och Lennart hit för gott. 

Här bor de i dag tillsammans med hamiltonstövaren Stey och kat-
terna Gismo och Ed. När de tittar ut genom köksfönstret kan de ofta 
se både älgar och rådjur. 
– Det var ju för det här fina som vi bestämde oss att lämna Växjö. Här 
ville vi bo resten av livet och här kunde barn och barnbarn springa 
fritt. Därför kom beskedet om att vi skulle få vindkraftverk bara sju 
hundra meter från oss som en stor besvikelse. Och det första jag 
undrade var hur de hade hittat till lilla Lemnhult, säger Lennart.
Han påpekar att de inte är emot vindkraft i sig. Men nu när vind-
parken skulle hamna så nära tog de strid och gjorde gemensam sak 
med en dansk granne. 
– Vårt ärende gick ända upp i Svea Hovrätt, där vi förlorade. Vår 
granne blev så besviken och har nu flyttat. Huset har Stena löst in, 
säger Lennart.

Trots att de stridit hårt för sin sak och förlorat finns det ingen som 
helst bitterhet hos varken Siw eller Lennart.
– Vi var väldigt taggade tidigare och hade enskilda samtal med Läns-
styrelsen, men jag kände nog att det skedde en förändring inom oss 
den dagen när Göran Danielsson från Stena kom hem till oss och 
satt här vid bordet. Det blev ett fint samtal och han var mycket dip-
lomatisk, säger Siw.

Frågor kring närmiljön
Lennart har förståelse för att markägarna, som Stena Renewable har 
kommit överens med om ersättning, är positiva.
– Vid det tidiga skedet hade nog jag heller inte klagat om jag varit en 
av dessa. Men i dag när jag vet bättre ser jag annorlunda på det. Jag 
tänker på naturen, djuren och vi som bor i närheten, hur kommer 
det att påverka oss?
Han menar att man ännu inte vet vad som kan ske med ljud som 
inte hörs. Hur det kan störa närmiljön för dem som bor i närheten. 

De var på jakt efter en stuga nära skogen och tystnaden. 
För tjugofyra år sedan fann de sitt drömboende i Talleberg, 
Lemnhult.
– Aldrig anade vi då att södra Sveriges största vindpark 
skulle byggas här, säger Lennart och Siw Stjärnebring, 
Trots att de drev ärendet upp i Svea Hovrätt och förlorade 
har de accepterat, mycket tack vare ett möte med Stena.

De stred mot  
vindkraften…
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Nästan 70 procent
– så mycket av elförbruk-
ningen i kommunen 
kommer i framtiden 
från vindparken.



Han går fram till fönstret, tittar ut och pekar mot naturen. 
– Det händer då och då att älgarna kommer in på tomten och står 
och äter på äppelträdet. Nu lär de inte våga sig hit på ett bra tag, 
men vi hoppas att de ska komma tillbaka när byggnationen är klar, 
säger Lennart.
Eftersom de har samma infart till sitt hus som de stora och tunga 
transporterna nu färdas dagligen är de lite bekymrade.
Siw jobbar som tandsköterska i Åseda och åker hemifrån vid klock-
an sju på morgonen.
– Det är ju jättestora fordon som färdas här och frågan är hur vägen 
kommer att bli framöver, funderar hon.

Ser fram emot bredband
Att Stena har lovat att man ska få koppla på sig på den fiberkabel 
som grävs ner ser man fram emot med glädje.
– Tanken på bredband gör att vi kan stå ut med mer trafik på vår väg 
in till Talleberg, säger Lennart.

Och en annan liten positiv händelse just den här dagen var att vägen 
var grusad.
– Det har aldrig hänt tidigare. Och så har vi fått en ny vattenbrunn. 
Vi har inte fått provsvaret ännu, men vattnet smakade mycket bra, 
säger Lennart.
– Nu måste vi se positivt på framtiden. Vi vill ju inte lämna vårt hem. 
Det är ju den här platsen vi älskar. 

”Nu har vi 
accepterat” 

13

Lennart och Siw Stjärnebring har haft åtskillig 
skriftväxling mellan sig och Länsstyrelsen i frågan 
om vindparken. ”Vi var väldigt taggade förut, men 
nu har vi accepterat och hoppas på att vi ska få 
bredband.”
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Åsikter om  
vindkraften…
Vad tycker du om vindkraften i Lemnhult?

– Man borde kanske i stället 
utnyttja havsbandet. Vi har inte 
satt oss in i frågan, men vind-
kraften är viktig för bygden. Vi 
bor ju så långt ifrån och här i 
Näshult har vi inte hört några 
kritiska röster.

Arne och Lollo Danielsson, 
Näshult

– Det är ett bra alternativ om 
det bara inte stör de boende.

Annika Hedtjärn Åkesson med 
sönerna Felix och Sebastian 
Åkesson, Vetlanda

– Vår lärare har talat om detta 
på Aleholmsskolan. Jag tycker 
vindkraft är bra, men de som bor 
i området tycker nog inte så. Det 
är en fördel att lokala företagare 
får vara med och bygga upp det. 
Det är ett bra alternativ om det 
inte stör de boende.

Besime Dokaj, Sävsjö

– Det är ett alternativ, om det 
sedan är bra eller dåligt får vi se 
i framtiden Jag kan förstå dem 
som bor nära. Jag har själv bott 
i Lemnhult.

Calle Bokor , Vetlanda

”Jag tycker det är jättebra.  
Vi ska utnyttja alla alternativ.  

Det är en stor fördel att lokala 
företagare får vara med”

Ulf Henriksson, Vetlanda

”Det är en miljöförstörelse med de sår 
som görs i naturen. Jag är rädd för att 
de inte reparerar det som förstörs för 
djur och fågelliv. Jag och min fru är 
fågelskådare och undrar nu hur mycket 
orren störs och den enda populationen 
av nattskärra som finns mitt i vindpar-
ken och det oroar oss.”
Mattias Dahlström med dottern Emma, Lemnhult
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– Jag tycker det är okej. Kunde 
man ha vindkraft istället för kärn-
kraft vore det bra. Jag anser inte 
att ett vindkraftverk är fulare än 
en väderkvarn. 

Lennart Jarl, Vetlanda

– Det handlar ju om en storin-
dustri. Jag tycker att det är som 
att dimpa ner med ett kärnkraft-
verk. Hade det rört sig om fem 
verk hade jag inte sagt något om 
det, men 32, det är ju en jätte- 
anläggning. Det jag kan hoppas 
är att vi ska få nytta av det ge-
nom att det blir arbetstillfällen 
på lokal nivå. 

Tord Hedström, Näshult

”Vindkraften är ett bra komplement. Jag tycker 
inte att det är vackert, men jag är inte emot 
vindkraft. Det positiva är att det möjliggör att 
man kan dra fram bredband.”
Bengt-Göran Olausson, Lemnhult

”Jag är dåligt insatt i den frågan, men jag 
tycker att det verkar bra.”
Marita Almqvist, Vetlanda

Stena Renewables uppdrag är att uppföra och 
långsiktigt äga och förvalta produktiva vindparker. 
Bolaget har idag nio anställda fokuserade på att 
utveckla nya projekt och förvalta redan idrifttagna 
anläggningar. Stena arbetar för goda relationer med 
markägare, kommuner, länsstyrelser och andra 
berörda i sina vindkraftprojekt.
Bolagets mål är att bygga omkring 40 vindkraftverk 
per år de närmaste fem åren. Under 2011 byggde 
Stena Renewable Östergötlands största vindpark. Och 
nu har arbetet med vindparken i Lemnhult startat.

Stena Renewable ingår i den 
familjeägda Stena Sfären med bas i 
Göteborg. Bolaget är dotterbolag till 
Stena Adactum, vars uppdrag är att 
finna nya verksamhetsområden till 
Stena. Bolaget bildades 2005 då det 
knoppades av från Stena Adactum.

Foto: Stena Renewable



Telefonnummer till ansvariga på Stena Renewable:

Dan Sandros, projektledare: 031–85 53 95

Matilda Afzelius. projektchef: 031–85 53 94

Göran Danielsson, vd: 031–85 53 91

Telefonnummer till ansvariga på Svevia:

Anders Bergquist, projektchef: 010–458 19 02

Martina Johansson, projektingenjör: 010–458 17 97 

Per-Anders Pettersson, blockchef mark: 010–458 17 98

Tobias Erlandsson, blockchef betong: 010–458 19 04
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