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Vasa Vind värvar driftschef från Vindin
Vasa Vind har rekryterat Henrik Svahn, senast drifts- och underhållschef på Vindin,
basindustrins vindkraftsbolag. På Vasa Vind ska Henrik Svahn ansvara för att utveckla
driftorganisationen i samband med företagets kraftiga expansion.
− Henrik Svahn har lång och gedigen erfarenhet av vindkraftsdrift och kommer att bli en stor tillgång
när vi bygger upp och kör igång en av Sveriges största vindkraftsparker, säger Annette Eriksson, vd
för Vasa Vind.
Vasa Vind är inne i en mycket expansiv fas. Förra året påbörjades byggnationen av två angränsande
vindkraftsparker i Jämtland; Munkflohögen som tas i drift i slutet av 2018 och Åskälen som tas i drift
2019–2020. Sammantaget omfattas 103 vindkraftverk med en effekt på 337 MW och en årsproduktion
på över 1 TWh.
Henrik Svahn kommer senast från en roll som driftansvarig för Vindins tre vindkraftsparker och har
tidigare arbetat på Holmen Energi som projektledare för cirka 500 MW vindkraft.
− Det känns enormt inspirerande att bli en del av Vasa Vinds expansion och förverkliga en av
Sveriges största vindkraftsparker. Vasa Vinds inriktning mot storskalighet och deras industriella
angreppssätt passar mig perfekt, säger Henrik Svahn.
Parallellt med rekryteringen av Henrik Svahn har Vasa Vind även anställt Peter Martinsson som lokal
Site Manager för Munkflohögen.
Henrik Svahn tillträdde den 1 augusti 2018.
Om Vasa Vind
Vasa Vind är ett vindkraftsbolag som utvecklar, bygger och driver landbaserade vindkraftsparker i
Sverige. Vasa Vind driver projekt som omfattar totalt 200 MW och har projekt i olika planeringsfaser
motsvarande 700 MW. Vasa Vind är helägt av pensionsfonder som förvaltas av Londonbaserade
Asper Investment Management. Huvudkontoret ligger i Stockholm och regionala driftkontor finns i
Jämtland och Västerbotten.
För mer information, kontakta gärna:
Henrik Svahn, Operations Manager, 070-318 97 70, henrik.svahn@vasavind.se
Annette Eriksson, vd Vasa Vind, 076-629 03 54, 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.

