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Omslaget:
Omslaget visar Simon Johansson, Per
Ahl och Anders Lennartsson, tre av de
sex drifttekniker som anställts av Vestas
och som ska ansvara för servicen av de
32 verken under lång tid framöver.
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Ett drygt år har nu gått sedan vi tog det första spadtaget och många
människor har sedan dess verkat i skogarna kring Lemnhult och det
är mycket stimulerande att höra att byggnationen har bidragit till att
många verksamheter i vindparkens närhet fått en liten extra ekonomisk skjuts. Sedan förra numret har vi också hunnit dela ut vår första Vindbonus och jag vill här passa på att gratulera er som fick del av
årets 320.000 kronor. Nästa år blir det en ny Vindbonus så glöm inte
att ansöka.
När Vindpark Lemnhult nu successivt färdigställs blickar vi fram mot
vår fortsatta expansion i Småland. Vi har startat upp byggnationen för
tio verk utanför Nässjö och vi har fått tillstånd för 50 verk i vårt Tvinnesheda-Badeboda projekt i Uppvidinge kommun, två mil söder om
Lemnhultsparken. Vår tro och förhoppning är att vi skall kunna göra
lika positiva projekt på dessa platser under de kommande åren.
Trevlig läsning!
Peter Zachrisson, vd på Stena Renewable

I skrivande stund har vi femton
verk uppe och ytterligare 20 verk
skall resas under vintern. Jämfört
med förra året kom vintern tidigt
och även om det är trevligt med
snö och vinter så underlättar
det inte vindkraftsbyggnationen.
Förutom snö och kyla har det varit blåsigt. Just blåsten är ju något som vi som driver vindparker
normalt är glada för, men i montageskedet är det känsligt med vind. Vi ligger trots allt ganska bra i fas
med tidplanen även om vi tappat några av de veckor vi tidigare tjänat
in.Vi har dock varit väl medvetna om att hösten och vintern kan bjuda
på många utmaningar och säkerheten måste alltid gå i första hand.
2012 gick fort och snart förväntas vindparken vara i full drift. Till våren hoppas vi att många av er vill komma och inviga södra Sveriges
största landbaserade vindpark tillsammans med oss! Sätt gärna ett litet kryss i almanackan den 16 maj för det är då det är planerat att ske.
Jag vill återigen tacka för den tolerans ni kringboende visar för vårt arbete som stundtals stökar till och/eller stör er vardag. Slutligen vill jag
också tillönska er alla som läser vår informationstidning ett gott 2013.
För dig som vill följa arbetena har vi en byggblogg på vår hemsida
www.stenarenewable.se och har du frågor eller funderingar är du
alltid välkommen att kontakta mig.

Foto: Marita Lindwall, Pierre Klasson/Klassons Mediabyrå
Grafisk form: Jürgen Weiss, Interweave mediadesign AB
Tryck: Prinfo Bergs Vetlanda, 19.000 ex.

Dan Sandros, projektledare
0704-855 395, e-post: dan.sandros@stena.com
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Det fanns de som väntade tålmodigt i
ett par timmar för att få följa med på
den guidade bussturen i vindparken.

Invasion i
vindparken

”Så stort och häftigt”, sa Linus
Gustafsson och blickade upp mot
ett av vindkraftverken.

Det blev en riktig invasion när Stena Renewable AB bjöd in till
Öppet Hus i början av oktober. Drygt 900 personer kom och de
guidade bussturerna gick i skytteltrafik.
– Det känns fantastiskt fint att så många visar intresse för
byggnationen, sa Dan Sandros, projektledare från Stena
Renewable AB och blickade ut över folkhavet.

D

en guidade bussturen genom vindparken var utan tvekan
det som besökarna uppskattade mest, bortsett från godsakerna som Ann-Britt Svensson från Brittas restaurang bjöd
på i ett av de uppställda tälten.
Projektingenjör Martina Unnestam som guidade i en av bussarna
berättade att vi nu var 270-300 meter över havet. När bussen gjorde
ett uppehåll vid ett av verken fick resenärerna gå ut och känna på
hur det var att se ett vindkraftverk på nära håll.

Sören Karlsson, markägare
i vindparken, myste belåtet
när han tillsammans med
sin sambo Barbro Ahlstedt,
sonen Victor och hans
flickvän Emelie Lundgren
väntade på att få följa med
den guidade bussturen.

Ann-Britt Bengtsson från Brittas Restaurang i Korsberga serverade
tusen korvar och kaffe med bullar den här dagen. Till sin hjälp
hade hon dottern Carolina och Eleonore Sjöberg

”Det är imponerande och
spännande att få komma
så nära”, sa Sara Palm
som kom från Tolg tillsammans med Bo och
dottern Veronica.
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Martina Unnestam, PerAnders Pettersson och
Magnus Eknäs framför
Svevias förläggning
i Lemnhult där all
administration har skett.

Svevias personal summerar sitt uppdrag

”Så stimulerande och roligt”
Nu har Svevias verksamhet mitt i byn tystnat.
Istället är det Vestas som tagit över ansvaret.
– Engagemanget från alla som arbetat här
har gjort att vi lyckats så bra med mark- och
betongarbetena, säger Per-Anders Pettersson,
platschef på Svevia i Lemnhult.

December 2012
Vindpark Lemnhults första
Vindbonus delas ut till
13 föreningar på
Vedbände Gård.

I

nnan årsskiftet lämnade Per-Anders Pettersson och projektingenjör Martina Unnestam och deras medarbetare på Svevia sina
uppdrag i det röda lilla huset mitt i byn i Lemnhult. Här har de
administrerat uppbyggandet av vägar och fundament och mycket
annat från tidiga morgnar till sena kvällar under ett års tid.
– Vid köksbordet har vi dagligen haft möten med entreprenörer, maskinförare och inte minst lokalbefolkningen för att hjälpas åt med
projektet, säger Per-Anders och Martina.
Över 200 människor har varit engagerade i arbetet och under året
som gått kan de räkna in tusentals besökare i vindparken.
– Jag anade aldrig att det skulle vara ett så stort intresse från allmänheten för vad vi sysslade med, säger Martina, som guidat många
busslaster i vindparken.
Att anlägga vägar var ju inget nytt för Per-Anders och Martina.
Men att arbeta i ett så stort geografiskt område har varit speciellt för
båda, som inte tidigare har varit med om att bygga vindkraft.
– Det har varit så stimulerande och roligt och det känns som att man
fått ett intresse för vindparker. Hoppas vi får vara med om flera projekt, avslutar Per-Anders.
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Nu reser Vestas två vindkraftverk i veckan

I maj månad blir det invigning

I

augusti började Vestas, som är leverantör av vindkraftverken, leverera och påbörja installationen av turbinerna. När vi besöker
vindparken en förmiddag i december förra året har det snöat rikligt de senaste dagarna. Det här gör att det har varit svårt att resa
något verk.
– Vädergudarna styr projektet, säger Tommy Jensen som är sitemanager. Han framhåller att det är angeläget att hålla tidsplanen mot
kunden.
– Vi har elva möllor uppe nu och det ska bli 32, som ska stå klara i
god tid innan invigningen av parken som planeras till den 16 maj.
Normalt reser vi två verk i veckan, säger han och tillägger att man
har två storkranar på plats, varav den ena är världens högsta hjulburna kran.
Att det inte är helt enkelt förstår vi när Tommy Jensen förklarar att
vindkraftverken placeras på just de platser där det blåser ordentligt.
– Men när vi ska resa verken vill vi inte ha för mycket vind, så det kan
bli lite knepigt, säger han.
Vestas anläggning består av flera kontorsmoduler som byggts upp
för att administrationen ska fungera. Här hålls alla sammanträden
och planeringar. Här fikar personalen och äter sin medhavda mat.
Det är full rörelse i modulerna, folk kommer och går och ute i vindparken rullar Vestas bilar från klockan 07.00 på morgonen till 19.00
på kvällen. Men när man lyfter verken är arbetstiden betydligt
längre. När Tommy Jensen får frågan varför man bör välja Vestas som leverantör, svarar han:
– Vestas ligger längst fram i teknologin och är marknadsledande.
Tommy Jensen pekar här ut
riktningen för arbetet de närmaste
månaderna, tillsammans med sina
kolleger Lasse Poder, Lars Steffensen
och Leif Harboe som kommer från
Danmark.

Fram till slutet av februari planerar Vestas
att resa två verk i veckan. Till sin hjälp har
man världens högsta hjulburna kran och 70
medarbetare från fem olika länder.

Sitemanager Tommy Jensen.
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Karl-Axel Bengtsson från Vetlanda Metodistförsamling,
Linda Svebäck, Näshults ridsällskap och Annie Gustavsson,
Landsbro Skol-IF var alla mycket glada för pengarna de får
till sina föreningar.

Bonuspengar regnade
över föreningar
Tretton föreningar, som har sin verksamhet i
vindparkens närområde, fick precis lagom till jul
dela på 320.000 kronor och vara med om ett
riktigt julkalas på Vedbände Gård.
Peter Zachrisson, vd på Stena Renewable
och Dan Sandros, projektledare för Vindpark
Lemnhult, var mycket glada när de presenterade
föreningarna och hörde vad pengarna ska gå till
för ändamål.

I

nne i Ryttarstugans matsal var det julpyntat i varje vrå när Peter
Zachrisson och Dan Sandros hälsade elva av de tretton föreningar
som var inbjudna välkomna. Linda Svebeck från Näshults ridsällskap uttryckte glädje över att föreningen får ett ekonomiskt tillskott.
– Nu kan vi få råd att anlita en ridinstruktör.
Men det är inte bara bonuspengarna som Linda gladde sig över. Hon
berättade att hennes pappa har företaget Näshults Schaktmaskiner
där också Linda arbetar.
– Vi har haft god nytta av vindkraften som gett oss arbete.
Annie Gustavsson, klass 9 i Landsbro skola, representerade Landsbro
Skol-IF.
– Vi är jättelyckliga. Pengarna ska användas till ny idrottsverksamhet.
Men bonuspengarna som delades ut kommer också att komma
till glädje för människor som lever ensamma, förklarade Karl-Axel
Bengtsson från Vetlanda Metodistförsamling.
– Det är nära 50 år sedan som församlingen öppnade upp för ensamma människor på julafton. Till oss får de komma och känna sig älskade.

Tackade Stena
Claes Stenhag och Mats Gerebrink från Lemnhults Hembygdsförening konstaterade att de nu kan få råd med att göra lite underhållsarbeten på sockenstugan mitt i byn och Jens Harrysson från Skirö AIK
förklarade att ungdomslaget kan få nya tröjor.
Ejlon Johansson, eldsjäl för flyktingar i Ekenässjöns Missionsförsamling, berättade att pengarna ska gå till material för den svenskundervisning som Missionskyrkan i Ekenässjön driver ideellt tillsammans
med Svenska kyrkan för de asylsökande som inte har SFI.
– Sedan vill vi gärna ordna någon utflykt för flyktingarna och köpa
fritidsgrejer, så som fotbollar och bordtennisrack.
Börje Wilsborn (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, framhöll
att insatsen från Stena är av stort värde och Klas Håkansson (m), som
representerade kommunen, tackade Stena och menade att byggnationen av vindparken innebär många fördelar för kommunen och en
energikick.

Emma och Håkan Toller bjöd
föreningslivet på en fin kväll
med både god mat och en
fantastisk miljö.
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Stena Renewables vd Peter Zachrisson och projektledare Dan Sandros
applåderade föreningslivet.

Ett fantastiskt julbord som gästerna
verkligen uppskattade.
Ett fantastiskt julbord som gästerna
verkligen
Faktauppskattade.
om Vindbonus

Stena Renewables vd Peter Zachrisson och projektledare Dan Sandros
föreningslivet.
Varje år delar Stena Renewable ut en vindbonus på 10 000 kronor applåderade
för varje uppfört
vindkraftverk till föreningar i vindparkens
närområde. Eftersom det byggs 32 vindkraftverk i Lemnhult får följande föreningar dela på 320 000 kronor.

Förening

Vindbonus

Användningområde

Fakta om Vindbonus

Åseda Ryttarförening
55 000
Inköp av handikapphäst Varje år delar
Åseda Ryttarförening 55 000
Stena Renewable ut
Landsbro IF skidklubb
30 000
Inköp effektivare konstsnöspröt
Landsbro IF skidklubb 30 000
vindbonus
på
Ekenässjöns missionsförsamling
20 000
Utveckla verksamhet fören
asylsökande
i Ekenässjön
Ekenässjöns missionsförsamling 20 000
10 000 kronor för
Skirö Allmänna idrottsklubb
20 000
Nya tröjor till ungdomsverksamheten
Skirö Allmänna idrottsklubb 20 000
uppfört
Powerhouse
30 000
Verktyg och material för varje
att kunna
byggavindegna skateramper
Powerhouse
samt viss
30 000
inredning
kraftverk
till förening- Borsaskögle jaktklubb 15 000
Borsaskögle jaktklubb
15 000
Uppförande av nytt vindskydd
med eldstad
ar i vindparkens
Saxhult/Fagerhult Älgjaktlag
10 000
Uppförande av nytt vindskydd
med eldstad närSaxhult/Fagerhult Älgjaktlag 10 000
område.
Eftersom
det Korsberga Jaktvårdsförening 15 000
Korsberga Jaktvårdsförening
15 000
Upprustning av mark i anslutning till
jaktskyttebanan
32 vindkraftNäshults ridsällskap
15 000
Inköp av hindermaterial,byggs
anordnande
av hoppträning för
Näshults
socknens
ridsällskap
ungdomar
15 000
verk
i
Lemnhult
Landsbro Skol-IF
15 000
Vidareutveckla nystartad tjejhockey genom får
inköp av diverse
Landsbro
skydd
SkolIF
mm15 000
följande föreningar
Korsberga Scoutkår
30 000
Inköp två kanoter med tillbehör
Korsberga Scoutkår 30 000
dela på 320 000
Lemnhults Hembygdsförening &
60 000
Yttre renovering av sockenstugan
Lemnhults Hembygdsförening &
kronor.
Lemnhults
Lemnhults sportklubb 60 000
Redan
utanförsportklubb			
Ryttarstugan fick man en riktig julkänsla. Snön låg vit och fin
5 000
Julaftonsfirande för ensamma
Vetlanda Metodistförsamling 5 000
ochVetlanda
julljusenMetodistförsamling
och marschallerna lyste upp vintermörkret.

Korsberga Scoutkår
är en av vinnarna
Några veckor före utdelningen av vindbonusen
fick Korsberga Scoutkår det glädjande
beskedet att de får 30.000 kronor.
– Så roligt, nu kan vi köpa kanoter. Det ska bli
kul att paddla, sa 12-årige Martin Artursson.

A

tt vara ute i naturen är det som känns viktigast för Korsberga Scoutkår. Därför stod glädjen högt i tak i scoutstugan
när Anna Gustafsson, ordförande i Korsberga Scoutkår,
berättade att de beviljats 30.000 kronor i vindbonus. Själv var hon
jätteglad och överväldigad.
– För pengarna ska vi investera i kanoter och västar.
Under hela våren och hösten träffas scouterna vid Månstorpet,
som ligger ett par kilometer utanför Korsberga. Där har vi olika
friluftsaktiviteter. Där får scouterna lära sig mycket om naturen och
där lagar vi mat över öppen eld, berättar Anna.
Vid Månstorpet trivs scouterna och kommer gärna, men också till

Här är några av de scouter som glatt tog emot beskedet att Korsberga
scoutkår får 30.000 kronor i vindbonus. Från vänster längst bak: Pierre
Andreasen, Linus Gustafsson, Mattias Stenhag, Erik Strandberg, Viktor
Hagén, Annie Stenhag, Linnéa Hagén, Glenn Strandberg, Lovisa Gustafsson
och Martin Artursson.
scoutstugan, som ligger bakom skolan i Korsberga. Nu ser de fram
emot att det blir vår och de kan köpa sina kanoter och ge sig ut och
paddla.
– Tidigare har vi hyrt och lånat kanoter och paddlat på Sörasjön,
men det har vi även gjort på Emån, säger Anna.
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Hur blir det el av vind?

Bi

ld:

2

1. Hinderljus
2. Vindmätare
3. Coolertop/kylare
4. Generator
5. Kontrollkabinett
6. Koppling
7. Växellåda
8. Huvudaxel
9. Maskinhus/nacelle
10. Blad
11. Nav/hub
12. Torn

©

Ve
s

De olika delarna i ett vindkraftverk:

ta

s

Totalhöjden:
185 m
Navhöjden:
129 m
Rotordiameter: 112 m

3
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Dagens vindkraftverk är
tekniskt mycket avancerade
maskiner och utvecklingen de
senaste åren har varit kraftig när det
9
gäller hur mycket energi ett vindkraftverk kan
leverera. Även om inte vindkraftverket levererar maximal
effekt hela tiden så levererar det elenergi nästan konstant.
Och skulle det inte blåsa så mycket på backen finns det nästan alltid
vind 129 meter upp. Det krävs bara en vindhastighet på drygt 3 m/s i
höjd med rotorns mitt för att vindkraftverket ska starta att producera
förnyelsebar elenergi.

V

indkraftverket börjar leverera ström när vindhastigheten i höjd
med rotorns mitt överstiger 3 m/s och då snurrar rotorn med
cirka 6 varv/minut och producerar då i storleksordningen 50 kW.
När vindhastigheten tilltar ökar också hastigheten på rotorn samt uteffekten från vindkraftverket. Vid cirka 13 m/s nås full effekt om 3 075 kW,
vilket motsvarar nästan 4 200 hk. Rotorn snurrar som snabbast cirka
18 varv/minut. Vid en vindhastighet överstigande 25 m/s kopplar vindkraftverket ur och stannar för att minska belastningen och väntar tills
vinden kommer ned på en hanterbar nivå igen, men detta sker extremt
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sällan. Rotorn med sin diameter om 112 meter fångar vindenergi inom
en svept area motsvarande nästan 10 000 m² (1 ha). Vindenergin överförs via en axel in till vindkraftverkets växellåda. I växellådan växlas
hastigheten upp mer än 100 gånger och förs via en koppling över till
generatorn där energin omvandlas från rörelseenergi till elenergi. Från
generatorn levereras elenergin på spänningsnivån 690 V till transformatorn som sitter längst bak i nacellen. Här transformeras spänningen
upp till cirka 33 kV för att sedan via kabel transporteras flera kilometer bort till E.ONs transformatorstation mellan Milletorp och Linds-
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Lemnhult

Milletorp

För att få upp ett vindkraftverk av
den här storleken används världens
högsta hjulburna kran.

Översiktsbild på vindpark Lemnhult
Utbredningen av Vindpark Lemnhult med sina 32 vindkraftverk åskådliggörs genom
kartan ovan. I mitten av december förra året var femton verk på plats. Vestas reser två
verk i veckan och den 16 maj blir det ingivningsfest i parken.
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Vindparken i Lemnhult kommer att bli södra
Sveriges största landbaserade vindpark.
Elproduktionen i vindpark Lemnhult
förväntas årligen överstiga 270 GWh*, vilket
motsvarar nästan 70 procent av den samlade
elförbrukningen för hela Vetlanda kommun.

*270 GWh = 270 000 MWh = 270 000 000 kWh
hammar. Spänningen transformeras ännu en gång upp till 130 kV för
att sedan släppas ut på det så kallade regionnätet. Från regionnätet
transformeras sedan spänningen åter ned i olika steg för att bland annat sluta hemma hos dig i form av vanlig 220 V. Anledningen till att
upptransformering sker till högre spänningsnivåer är är att förlusterna
minskar vid överföringen över längre avstånd samt att mer energi kan
överföras på en mindre kabelarea.

… vilket motsvarar hushållsel till 54 000 hushåll
… motsvarar minskade CO2-utsläpp om 270 000 ton
		 jämfört med om elen producerats med fossila
		 bränslen
… vilket är lika mycket utsläpp som genereras av
		 105 000 bilar under ett år
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”Man får nästan
nypa sig i armen”
Kommunstyrelsens ledamöter och några tjänstemän gjorde en
utflykt till vindparken en förmiddag i början av oktober.
– Det här är ett lyft för Vetlanda kommun att få nära 70 procent
av elenergin producerad här ute, sa Kjell-Åke Nottemark (m)
ordförande i miljö- och byggnämnden.

P

rojektledare Dan Sandros från Stena Renewable guidade ledamöterna runt i vindparken där Tommy Jensen, sitemanager
på Vestas, som levererar verken, mötte upp och berättade om
arbetet i vindparken.
– Så imponerande, man får nästan nypa sig i armen för att förstå
att det är verklighet, sa Kjell-Åke Nottemark, när han såg de stora
delarna till vindkraftverken.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Bohman (s) var undrande till
hur man klarar av att få logistiken att fungera.
– Både jag och alla är imponerade av denna jättestora arbetsplats
och hur de kan få fram allt material hit ut.
Ritva Hermansson (mp) tyckte att det var intressant att få komma hit.
– Jag har själv vindkraft intill där jag bor så jag vet hur det fungerar.
Här är jag lite skeptisk till att vindparken ligger så nära ett naturreservat. Därför ser jag att det är viktigt att man gör en utvärdering på
hur det påverkar natur- och djurlivet.
Även Carina Bardh (m) framhöll att det är viktigt att följa arbetet och
göra en utvärdering av hur det har blivit i andra länder, exempelvis
Danmark och Tyskland.
Carina Strömbäck (v) beundrade anläggningen, men påpekade att
det inte är enbart fördelar med vindkraft. Hon kan känna en viss oro
för vad som ska hända i framtiden med tanke på det ingrepp som
görs i naturen.

Kommunstyrelsens ordförande
Tommy Bohman (s).

– När man får se hur verken växer fram förstår man hur stor anläggning det är fråga om, sa Jan Johansson, oppositionsråd (vf). Han är
positiv till vindkraft som han anser är ett alternativ och menar att
man får stå ut med den påverkan som blir på naturen.
– Och när det gäller djurlivet så tror jag att de anpassar sig.

Oppositionsråd Jan Johansson (vf).

Ritva Hermansson (mp) Carina
Bardh (m) och Carina Strömbäck (v)
tyckte att det var spännande att få
komma ut i vindparken.
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Anna Sågnefur på Vänhems café
och vandrarhem i Korsberga känner
av positiva vindar.

Vindkraften lyfter hotellnäringen…
Byggnationen av vindparken har gett hotell- och vandrarhem i
kommunen ett rejält uppsving.
– Vi har fått jättemycket mer att göra. Det är fantastiskt roligt, säger
Anna Sågnefur på Vänhems café och vandrarhem i Korsberga.

V

id en rundringning till hotell och vandrarhem i Vetlanda kommun visar det sig att samtliga har haft en bra beläggning under det senaste året.
– Vi har fått jättemycket mer att göra. Det är verkligen ett jättegott
tillskott. Jag har anställt en person på halvtid och även timanställda,
säger Anna Sågnefur, som driver Vänhems café och vandrarhem i
Korsberga sedan 2010.
John Bergfeldt på Vetlanda Stadshotell är också han mycket positiv

och säger att Stadshotellets personal har haft mycket att göra med
dem som jobbar i vindparken.
– Vi gillar detta och behöver all beläggning vi kan få, säger han.
Bobo Norrlin på Centralhotellet i Vetlanda konstaterar att man nog
höjt beläggningen med totalt tio procent.
Även Kvarndammens vandrarhem har fått hyresgäster som jobbar
med vindkraften, liksom Wallby Säteri, Ädelfors folkhögskola och
Holsby Kvarn.

…och sätter
Vetlanda på kartan
– All utveckling när det gäller energiförsörjning
är otroligt viktig för vår industri, säger
näringslivsutvecklare Desiree Kjällqvist på
Nuvab AB i Vetlanda.

D

esiree Kjällqvist tyckte att det var spännande att få följa med
ut i vindparken till ett av de verk som satts i drift. Hon kunde
inte låta bli att känna på hur det skulle vara att klättra upp
på stegen som leder upp till tornet. Efter ett par steg insåg hon att det
inte är vem som helst som klarar det. Hon fick också träffa några av
de unga servicetekniker som är nyanställda och är glad för att vindparken gett arbetstillfällen och intäkter för olika företag.
– Vindkraften sätter Vetlanda på kartan. Säkert blir det många besökare som kommer hit från andra platser för att se södra Sveriges
största landbaserade vindpark, avslutar Desiree Kjällqvist.

– Det var spännande att få komma och se hur det ser ut inne i ett vindkraftverk, tyckte Desiree Kjällqvist, näringslivsutvecklare på Nuvab i Vetlanda,
här tillsammans med Tommy Jensen, sitemanager på Vestas och Per-Anders
Pettersson, platschef, Svevia.
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Tomas Petersson tror inte att vindkraftverken
kommer att skapa några större problem i bygden.
– De flesta står på statens och större fastighetsägares mark. Själv tycker jag att man borde ökat
avståndet från bebyggelsen, säger han.

”Viktigt att stå för sin åsikt”
I december månad hade tolv verk kommit upp
och fått Lemnhultsborna att tycka till.
– Jag är inte emot vindkraften, men de står för
nära och är för många, säger Tomas Petersson,
som driver Boaskögle Gård.

S

er man ett år tillbaka i tiden är det mycket som har hänt i
Lemnhult. Landskapet har förändrats och många människor
som har fått jobb har passerat. Men vad har hänt med befolkningen som bor permanent i Lemnhult och vad tycker de om vindkraften som kommit till byn? Vi tog kontakt med flera av de boende
som alla har något att säga, men som inte vill göra det offentligt.
– Det blir bara osämja i bygden om jag uttalar mig, säger flera.
Men Tomas Petersson, som jobbar med lantbruket på sin fädernegård

”Djuren vänjer sig”
Jaktledare och fågelskådare har inte sett
att djurlivet har tagit skada av byggnationen
av vindparken. Men däremot tycker man att
det skett ett ingrepp i naturen.

D

et är många som frågar sig hur djurlivet påverkas av vindkraften. Lars-Göran Landin, jaktledare på Svea Skogs marker, menar att djuren vänjer sig.
– Men det blir ett fult ingrepp i naturen vid varje verk, säger han.
Lars-Göran Landin bor i Ösjöbol. Går han rakt upp i skogen hemifrån
har han bara fyra kilometer till vindparken. Han och brodern Karl-Gunnar Landin arrenderar mark tillsammans i området.
– Farsan var jägare så det går i arv. Jag började jaga när jag var 18 år,
berättar Lars-Göran.

i Boaskögle, menar att det är viktigt att våga stå för sin åsikt.
Han äger gården i Boaskögle, men bor själv med sin familj i Saxhult.
– Det är mamma som bor kvar i huset. Hon ser flera vindkraftverk
från sina fönster, men hon har inte ont av dem, säger Tomas, som
trots allt är fascinerad av verken.
– Jag tycker de är fantastiska som kan bygga en sådan konstruktion,
men jag anser att de blir för många och att de står för nära bebyggelsen.
Men han tror inte att verken kommer att bli något större problem i
Lemnhult.
– De flesta verken står på statens och större fastighetsägares mark,
säger han.
Flera av dem som är negativa menar att ljudet från vindkraften är
för högt.
– Och den vita lampan som sitter uppe på verket lyser alldeles för
starkt. Men vi hoppas att det kommer att justeras framöver.

Det är inte det här att skjuta djuren som han är speciellt intresserad av.
– Nej, jag är inte glad att skjuta
dem, men tycker om att komma
ut i naturen och se vad det finns
för djur. Jag har sett älgarna gå
förbi verken.
Han tror inte att det blir så att
– Jag ror inte att djuren skräms iväg
djuren skräms iväg för alltid.
– Jag kan tänka mig att rådjuren för alltid i vindparken utan kommer
är skygga och drar sig tillbaka, tillbaka när det lugnat ner sig, säger
men om några år är de tillbaka jaktledare Lars-Göran Landin.
igen, säger han.
Fågelskådare Mathias Dahlström berättar att Fågelklubben kommer
att göra inventeringar längre fram under våren. Då är det särskilt
Nattskärran man är intresserad av.
Han säger att man ännu inte har märkt av något i fågellivet, men
tycker att det ser fult ut och att det inte passar in i granskogen.
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– Det känns spännande att ha fått
den här möjligheten, säger Simon
Johansson, Anders Lennartsson och
Per Ahl.

Sex unga servicetekniker
har fått jobb
Simon Johansson, Anders Lennartsson och Per Ahl är tre av de sex
servicetekniker som har anställts av Vestas och som ska sköta servicen av
vindkraftverken i framtiden. De bor i kommunen och hoppas att det här ska bli
deras arbetsplats i många år.

D

– När man öppnar luckan dit ser man rakt ner på marken. Då gäller
det att selen är fäst ordentligt i förankringspunkten.
Anders och Per är glada att de har fått chansen till jobb och hoppas
att de har sin framtid säkrad här.

Det svåra i jobbet är höjden
Vi åker ut i vindparken tillsammans och går in i ett av vindkraftverken som är i drift. Där möter vi Anders och Pers mentor Joakim Ask
som just är i färd med att koppla in en styrkabel. De visar hissen och
stegen som leder upp i tornet och berättar att det svåra i jobbet är
just höjden.
– Men det är ett helt annat säkerhetstänk här än vad vi är vana vid,
säger Anders.
Och det är inte svårt att förstå när de berättar om verktygen som hissas upp i en särskild korg.

Här är Anders Lennartsson och Per Ahl inne i ett av vindkraftverken
tillsammans med sin mentor Joakim Ask.

et är tre glada och förväntansfulla grabbar vi möter. De har
en rejäl erfarenhet som tekniker med sig i bagaget. Anders
har arbetat som kabeltekniker på Relacom i Vetlanda i elva
år, Per har varit kringresande drifttekniker på kraftvärmeverk och Simon Johansson har varit industrielektriker inom tillverkningsindustrin. I juni blev de anställda av Vestas bland många sökande. De ska
syssla både med mekanik, el och hydraulik. Innan de kom ut i vindparken var de först på introduktion i Malmö och sedan utbildning i
Danmark. Men allra först fick de genomgå anställningsintervju och
provklättring i ett 105 meter högt vindkraftverk i Nässjö.
– Det var jobbigt fysiskt. Man blev andfådd och utmattad i benen. Men
inte så jobbigt psykiskt eftersom vi klättrade inne, säger Per.
Det blir tre arbetslag med två man i varje lag som arbetar tillsammans.
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Elever glänser med
sina kunskaper

Eleverna i klass 4 i Nye skola är
väl insatta i hur vindkraft fungerar. Från vänster främre raden:
Lovisa Ahnstedt Zier, Joel Koch,
Filip Lennartsson och Vilda Bredin.
Bakre raden från vänster: Dissiedee
Hedberg, Alexandra Karlsson, Ottilia
Bergholm, Johanna Leshem Jansson,
Linnea Wredendal. Två elever i gruppen saknas.

Filip Lennartsson och Linnea Wredendal går i klass
4 i Nye skola. Att jobba med vindkraft i framtiden
tycker båda låter spännande. Tillsammans med sina
klasskamrater har de redan stora kunskaper om
vindkraft som förnybar energi.

Mogärdeskolan
besökte vindparken

A

Tidigare under hösten besökte
Mogärdeskolans åttondeklassare
vindparken. De hade tidigare läst och
diskuterat vindkraft på tekniktimmar
i skolan och följde intresserat med
under guidningen i vindparken.

nders Lennartsson
är en av de nyanställda serviceteknikerna på Vestas och är pappa till tioårige Filip som går
i klass 4 i Nye skola. Anders
gjorde ett besök i skolan en
dag och berättade om vindparken. Eleverna i klass 3, 4
och 5-6 lyssnade mycket intresserat och ställde frågor.
Ronja Louise Hedberg, Olle Edvinsson, Anton EdvinsSedan Anders besök har det
son och Maja Lindén i klass 5-6 visar stolt upp de
gått några dagar och eleversmå vindkraftverken de tillverkat på tekniktimman.
na har fått smälta allt de fick
höra och vill gärna berätta.
– Vingarna på vindkraftverken är 55 meter långa, säger Alexandra Karlsson medan Linnea Wredendal
konstaterar att det är bra med vindkraft som ger ström till både dator, bil, tv och
lampor.
Ottilia Bergholm har kläm på att det är 500 steg upp i vindkrafttornet och att det
tar åtta minuter för hissen att ta sig upp. Samtliga elever har mycket att berätta
om vindkraft och säger att de gärna skulle vilja komma upp i ett vindkraftverk.
– I nästa vecka ska vi åka och se vindkraftverken. Det ska bli spännande.

Tommy Jensen, sitemanager på
Vestas, guidade skolklasserna
tillsammans med Dan Sandros,
projektledare från Stena Renewable.
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”Jag tror att de kan
vara 105 meter”
Britt-Marie Hansson, Vetlanda

Hur höga är vindkraftverken
som byggs i Lemnhult?

– Upp till centrum på navet tror
jag att det är 125 meter. Sedan
gissar jag att propellerbladen är
56 meter. Det blir 181 meter.
För att fästa propellerbladen så
blir det ett par meter till. Så jag
tror att de är något mellan 181
och 185 meter höga.

– Jag gissar att de är 175 meter.
Kajsa Karlsson, Holsbybrunn

Arne Johansson, Vetlanda

”Jag gissar på 115 meter.”
Göran Hansson, Vetlanda

– Det var inte så lätt. Kan de
vara 30 meter?

– Jag tror de kan vara mellan
50-60 meter.

Simon Alexandersson, Vetlanda

Michael Hellqvist, Vetlanda

Rätt svar:
Vindkraftverken i Lemnhult
är 185 m höga.

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.
Stena Renewables uppdrag är att uppföra och långsiktigt
äga och förvalta produktiva vindparker. Bolaget har
idag tolv 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. Under 2011 byggde Stena Renewable Östergötlands
största vindpark – Örbacken. Och nu närmar vi oss
förverkligandet av södra Sveriges största landbaserade
vindpark. Förutom de 32 vindkraftverken utanför Lemhult
byggs parallellt två projekt utanför Knäred i Halland
innefattande totalt drygt 20 vindkraftverk.

Foto: Stena Renewable

Telefonnummer till ansvariga på Stena Renewable:
Dan Sandros, projektledare: 031 – 85 53 95
Peter Zachrisson, vd: 031–85 53 93

Telefonnummer till ansvarig på Vestas:
Tommy Jensen, site manager: 0722 – 45 56 13

