
 

 

 

Pressmeddelande den 2 juni 2014 
 
 
 

Vasa Vind väljer Westander 
 
Vindkraftsföretaget Vasa Vind har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. 
Samarbetet avser kommunikation och påverkan i samband med att bolaget växer och 
etablerar nya vindkraftsparker. 
 
– För oss är det viktigt att arbeta med en byrå som både har spetskompetens inom energiområdet 
och bred pr-kompetens. Därför väljer vi att samarbeta med Westander när vi nu går in i en 
expansiv fas och ska förverkliga nya vindkraftsprojekt, säger Annette Erikson, vd på Vasa Vind. 
 
Vasa Vind utvecklar, bygger och driver vindkraftsparker över hela Sverige. Verksamheten startade 
2008 och Vasa Vind har nu cirka 700 MW vindkraft under utveckling i Jämtland, Norrbotten och 
Västra Götaland. Företagets fokus ligger på landbaserad vindkraft. 
 
– Utbyggnaden av förnybar energi behövs för att minska vår klimatpåverkan. Det är inspirerande 
att få arbeta med ett företag som så handfast och konkret bidrar till en hållbar utveckling, säger 
Johannes Krunegård, kundansvarig konsult på Westander Klimat och Energi. 
 
Westanders arbetsgrupp består av pr-konsulterna Johannes Krunegård och Jessica Henryson. 
Westander Klimat och Energi är en enhet inom pr-byrån Westander, med inriktningen att 
analysera, opinionsbilda och påverka utvecklingen inom klimat- och energiområdet. Målet är att 
bidra till minskad klimatpåverkan. 
 
Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen 
Resumé respektive analysföretaget Regi. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Annette Erikson, vd Vasa Vind, 08-545 18 484, annette.erikson@vasavind.se  
 
Johannes Krunegård, pr-konsult Westander, 073-812 73 83, johannes.krunegard@westander.se 
 
 
Beställ enstaka exemplar av Westanders pr-handbok 2014 kostnadsfritt och ladda ner pr-
handboken här. 

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till 
att fler deltar i samhällsdebatten. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: ENGAGEMANG – vi åtar oss enbart 
uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. ÖPPENHET – vi respekterar 
och värnar om den öppna demokratiska processen. EFFEKTIVITET – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-
kompetens. HANDLING – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns 
Forska!Sverige, Hjärt-Lungfonden, Läkarmissionen, Previa, Sekab, Statoil, Svenska Stadsnätsföreningen, Svensk 
Vindenergi och Visma. 
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