Invigning av
Raftsjöhöjden
vindkraftpark
Lördag 21 maj kl. 11.00-14.00
Östgården i Raftsjöhöjden

Invigningsceremoni
12.00-12.30
Vasa Vinds VD Mattias Sjöberg och Strömsunds
kommunalråd Susanne Hansson inviger Raftsjöhöjdens
Vindkraftpark. Musikinramning med Emma Härdelin
– sång och Torkel Johansson - horn.

Guidade turer 11.00-14.00

Testa skidskytte
11.00-14.00

Firarfika
11.00-14.00

Vindverkstad
11.00-14.00

Lunch
11.00-13.30

Livemusik 11.15 och 13.15
Micke Mojo Nilsson

Emma Härdelin

BB Gospel

Fira
med oss
Invigningsceremoni
12.00-12.30
Vasa Vinds VD Mattias Sjöberg och
Strömsunds kommunalråd Susanne
Hansson inviger Raftsjöhöjdens Vindkraftpark. Musikinramning med Emma
Härdelin – sång och Torkel Johansson
- horn.

Guidade turer 11.00-14.00

Firarfika 11.00-14.00
Kaffe och unik Raftsjöhöjdenglass
framställd av SM-medaljören Jämtlands
gelato och gjord på mjölk från byn och
bygdens bär.

Livemusik med BB Gospel,
Emma Härdelin och Micke
Mojo Nilsson 11.15 och 13.15

Följ med på guidad tur till ett vindkraftverk. Turen tar ca 30 minuter. Löpande
avgångar från Östgården, dock ej under
invigningsceremonin 12.00-12.30.

En färgsprakande och välljudande
gospelkör med hemvist i Österåsen
gästas av folksångerskan Emma
Härdelin och bluesmannen Micke
Mojo Nilsson.

Lunch 11.00-13.30

Vindverkstad 11.00-14.00

Vi bjuder på en exklusiv Raftsjöhöjdengulasch presenterad av Karlssons kök
& bar i Gåxsjö i samarbete med mästerkocken Daniel Mathias. Kött och rotsaker från byn och ostcrème med ost från
Raftsjöhöjdens gårdsmejeri. Självklart
finns det ett vegetariskt och allergifritt
alternativ.

Keramiker Marina Jonsson bjuder in
till familjeaktivitet där alla som vill får
skulptera ett eget vindkraftverk i lera.

Testa skidskytte 11.00-14.00
Testa på skidskyttets magi och utmana
dig själv och andra. Pris till dagens bästa
resultat för barn och vuxna.

Raftsjöhöjden
vindkraftpark
– Totalt 11 stycken vindkraftverk av
typen GE 158, 5.5MW.
– Verken har en navhöjd på 121 resp 141 m
och totalhöjd 200 resp 220 m.
– Sammanlagd kapacitet är 60 MW.
– Beräknad årlig produktion på 200 GWh.
– Via transformatorstation ansluten till
Jämtkrafts 130 kV ledning från Ollebacken
till Kattstrupeforsen.

Om bygget av parken
- 8,8 km väg har rustats upp/nyanlagts.
- 51 000 m2 hårdgjorda ytor, kranplan, hjälpkranplan, vingstöd, parkeringsytor.
- 102 000 ton bergmaterial är utkört på vägar och kranplaner.
- Till fundament har använts 1 137 ton armering och 7 512 m3 betong.

Tack!
De första idéerna som inledde utvecklingen av
vindkraftsprojekten vid Raftsjöhöjden tog form
redan för över 10 år sedan, och det är många
människors ihärdiga engagemang och hårda arbete
som idag ger oss möjlighet att ha en producerande
vindkraftspark på plats.
Vindkraftverken på Raftsjöhöjden representerar den
allra senaste tekniken och är var och ett på 5.5 MW,
vilket innebär att varje enskilt verk producerar förnybar energi till motsvarande 3 600 hushåll, och parken
som helhet till närmare 40 000 hushåll. Tillsammans
med Vasa Vinds grannparker i Åskälen och Munkflohögen så produceras över 1% av all svensk elektricitet
i detta område.
Byggnationen av Raftsjöhöjden har skett i en fantastisk samarbetsanda
mellan många lokala entreprenörer, internationella leverantörer och
Vasa Vind. Detta har resulterat i en vindkraftspark som färdigställts
enligt tidplan och med högsta fokus på säkerhet och miljö, och som
nu står redo att bidra med förnybar energi i decennier. Det vill vi fira
genom att bjuda in till invigning.

Varmt välkomna!
Mattias Sjöberg, VD Vasa Vind

Om du har frågor om Raftsjöhöjden vindkraftpark eller invigningen
är du välkommen att kontakta Tomas Lif 070-2354340,
tomas.lif@vasavind.se eller Ingemar Stenbeck 076 629 03 55,
ingemar.stenbeck@vasavind.se

