Invigning av
Munkflohögen
vindkraftpark

Lördag den 23 mars
kl. 11.00-15.00
Munkflohögens
bygdegård

Invigningsceremoni
12.00-12.30
Vasa Vinds vd Annette Eriksson inviger Munkflohögen
vindkraftpark med hjälp av bland annat landshövding Jöran
Hägglund. Musikinramning med Emma Härdelin, sång och
Torkel Johansson, horn.

Guidade turer
11.00-15.00

Firarfika
11.00-15.00

Vindverkstad
11.00-15.00

Familjeaktivitet

Lunch 11.00-14.30
Jämtländsk Chili
Peter Dahlbäck Kock

BB Gospel

Ellen Sundberg

Livemusik
11.15 och 13.15

Emma Härdelin

Fira med oss i
Munkflohögens
bygdegård
Invigningsceremoni 12.00-12.30

Vasa Vinds vd Annette Eriksson inviger Munkflohögen
vindkraftpark med hjälp av bland annat landshövding
Jöran Hägglund. Musikinramning med Emma Härdelin, sång
och Torkel Johansson, horn.

Guidade turer 11.00-15.00
Följ med på guidad busstur till vindkraftparken. Turen tar
ca 30 minuter. Löpande avgångar från bygdegården, dock ej
under invigningsceremonin 12.00-12.30.

Lunch 11.00-14.30
Vi bjuder på en jämtländsk chili med bröd, sallad och
måltidsdryck i mästerkocken Peter Dahlbäcks regi.
Självklart med ett vegetariskt alternativ.

Firarfika 11.00-15.00
Kaffe och tårta bakad på ekologiska råvaror
och med jämtländska bär. Saft till barnen.

Livemusik med BB Gospel, Emma Härdelin
och Ellen Sundberg 11.15 och 13.15
En färgsprakande gospelkör med hemvist i Österåsen gästas av
folksångerskan Emma Härdelin från Kluk. Dessutom Jämtlands
kanske hetaste artist just nu, Ellen Sundberg från Bjärme.

Vindverkstad - familjeaktivitet 11.00-15.00
Spilloteket bjuder in till familjeaktivteter där man får tillverka
vindspel, vindsnurror och vimplar. Pedagogisk utställning med
fokus på de globala utvecklingsmålen och framförallt - Hållbar
energi för alla.

MUNKFLOHÖGEN
VINDKRAFTPARK
– Totalt 23 stycken vindkraftverk av
typen Vestas V110.
– Verken har en navhöjd på 125 m
och totalhöjd 180 m.
– Sammanlagd kapacitet är 49 MW.
– Beräknad årlig produktion på 190 GWh.
– Via nybyggd transformatorstation
ansluten till Jämtkrafts 130 kV ledning
mellan Ollebacken och Kattstrupeforsen.

OM BYGGET AV PARKEN
– Drygt 2 mil vägar har rustats upp/nyanlagts.
– Till vägar och planer har det gått åt
190 000 ton berg och grus och behövts
9 100 transporter.
– Till fundament har det använts 1 800 ton
armeringsjärn och 11 000 m3 betong på
1 600 transporter.
– Under arbetets gång har 100-150 personer
varit verksamma samt ett 20-tal grävmaskiner,
lika många lastbilar, ett 10-tal traktorer och
några bandschaktare.

Tack!
Nu är det 10 år sedan vi först besökte Munkflohögen och tecknade avtal med FemPer för att
förvärva projektet. Turerna därefter har varit
många och det är ingen överdrift att likna vägen
till färdig anläggning vid en berg och dalbana.
Nu är parken äntligen i drift. Vi på Vasa Vind vill
rikta ett stort Tack till alla er som på något sätt
bidragit till att vi nådde vårt mål. 10 år av hårt
arbete och mycket kommunikation och samarbete
över gränser har till slut burit frukt. Det är Vestas
som har levererat vindkraftverken och Stenger &
Ibsen som byggt infrastrukturen. Munkflohögen
vindkraftpark ägs av pensionsfonder som förvaltas
av holländska APG.
I linje med vad vi eftersträvat har hela 84 % av
all arbetskraft varit lokal. Detta har medfört mycket
stark sammanhållning på arbetsplatsen och ett
projekt som klarat en tajt tidplan och budget.
Det vill vi fira genom att bjuda in till invigning.

Varmt välkomna!
Annette Eriksson, vd Vasa Vind

Om du har frågor om Munkflohögen vindkraftpark eller invig
ningen kan du kontakta Rolf Rubensson på 070-654 80 90,
rolf.rubensson@vasavind.se eller Peter Martinsson på
076-798 80 38, peter.martinsson@vasavind.se

