
 

 
 

Pressmeddelande 8 november 2012 

Succé för Vindbonus i Vindpark Lemnhult! 

Stena Renewables Vindbonus för Vindpark Lemnhult har blivit en 

jättesuccé. Fram till sista ansökningsdatum har hel 126 föreningar sökt 
bidrag för drygt 5,6 miljoner kronor.  

”Vi är otroligt stolta över vår Vindbonus och att vi kan bidra till en ökad kreativitet 

ute i föreningarna. Vår förhoppning är att de 320 000 kronor vi årligen kommer 

dela ut blir en vitamininjektion till föreningslivet där man kan göra det lilla extra 
som man annars inte kanske skulle ha råd med”, säger VD Peter Zachrisson. 

Vindbonusen utgår med 10 000 kr per vindkraftverk och år. Trots att alla 

vindkraftverk ännu inte är i drift kommer Stena dela ut hela summan på 320 000 kr 

till föreningslivet redan i år. Föreningarna kommer sedan kunna lämna in ansökan 

fram till den 31 oktober varje år.  

Just nu pågår jobbet med att gå igenom ansökningarna och utse de som får dela på 

årets Vindbonus. ”Det enda tråkiga är att inte alla kan ta del av årets Vindbonus, 

men vi hoppas att de som blir utan återkommer med nya ansökningar längre fram”, 
fortsätter Peter. 

Hittills har sju av de 32 vindkraftverken rests. Med sin höjd av 185 meter utgör de 

just nu Skandinaviens högsta vindkraftverk. Vindpark Lemnhult som är södra 

Sverige största vindpark beräknas producera ca 270 000 000 kWh (0,27 TWh) 

varje år, vilket motsvarar ca 70 % av all elenergi som konsumeras i Vetlanda 

kommun. Första kilowattimman producerades för en dryg vecka sedan. Arbetet i 

projektet, som just nu sysselsätter ca 60 personer på plats, beräknas pågå 
ytterligare några månader. 

För mer information  besök www.stenarenewable.se 

 

Kontakt: 
Peter Zachrisson, VD Stena Renewable Energy AB, tel 0704-85 53 93 

Stena Renewable AB ingår i Stena Sfären som är aktiv inom återvinning, färjelinjer, offshore, 
rederi, fastigheter och finans. Stena Renewable AB är en långsiktig investerare inom förnyelsebar 
energi. Vi kommer under de närmaste åren etablera 40 vindkraftverk per år i  Sverige, något som 
årligen besparar miljön från koldioxidutsläpp motsvarande 100,000 bilar.  


