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Brynolf Alexandersson till Vasa Vind
Vindkraftsföretaget Vasa Vind har anställt Brynolf Alexandersson som driftschef från och
med den 1 september. Han kommer senast från Holmen Energi och har lång erfarenhet
av produktions- och elnätsfrågor. I samband med att Brynolf Alexandersson anställs
etablerar Vasa Vind ett kontor i Umeå.
– Vasa Vind är inne i en expansiv fas och har många spännande vindkraftsprojekt i sin portfölj.
Det känns inspirerande att få bidra med min erfarenhet till att utveckla och optimera driften av
anläggningarna, säger Brynolf Alexandersson.
Brynolf Alexandersson kommer senast från rollen som produktionschef på Holmen Energi där
han ansvarat för elhandel, drift, underhåll och produktionsplanering. Han har tidigare arbetat
som vd på Umeå Energi Elnät och som driftchef på Vattenfall Norrnät.
– För oss är det viktigt att arbeta långsiktigt i våra projekt. Hela vägen från projektidé till drift ska
präglas av hög kvalitet och ett industriellt angreppssätt. Brynolf Alexandersson kommer med sin
gedigna branscherfarenhet och stora kompetens spela en viktig roll i vårt team, säger Annette
Eriksson, vd på Vasa Vind.
Vasa Vind har idag ett flertal vindkraftsprojekt runt om i Sverige i varierande storlek och
utvecklingsfas. Totalt omfattar projekten omkring 300 vindkraftverk och 700 MW. Tre av
projekten, motsvarande cirka 300 MW har alla tillstånd klara och övriga är under prövning.
Vasa Vinds huvudkontor finns i Stockholm. I samband med rekryteringen av Brynolf
Alexandersson etableras även ett kontor i Umeå. Vasa Vind söker just nu också efter en erfaren
byggprojektledare med vindkraftskompetens.

För mer information, kontakta:
Brynolf Alexandersson, Driftschef, 0767-98 80 42, brynolf.alexandersson@vasavind.se
Annette Eriksson, VD, 08-5451 8484, annette.eriksson@vasavind.se

Vasa Vind är ett vindkraftbolag som utvecklar, bygger och driver landbaserade
Vindkraftparker i Sverige. Vi har idag vindkraftparker under utveckling, från Överkalix i norr till
Mariestad. Våra projekt präglas av storskalighet och ett industriellt angreppssätt. Huvudkontoret
finns i Stockholm, men vi har ett stort lokalt engagemang i de orter där våra projekt finns.

