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Inbjudan till fortsatt samråd angående vindkraftspark i Vänern
Företaget ReWind Energy AB, baserat i Karlstad kommun, planerar att bygga en vindkraftspark i

Vänern. Företaget har, efter undersökningar som gjort under året, utformat två delprojekt, dels en

vidare utbyggnad av den anläggning som uppfördes 2009, Vindpark Vänern, dels en från denna

fristående anläggning i södra delen av det område som prioriterats för vindkraft i Karlstad kommuns

vindkraftsplan, vid Stenkalles grund.

Ett första samråd om ReWind ABs planerade projekt ägde rum tisdagen den 23 februari hos

Länsstyrelsen i Karlstad, då även de kommuner som berörs deltog. Nu när planeringen

konkretiserats vill vi fortsätta samrådet för att informera om projektet och ta del av synpunkter på

detta.

ReWind Energy AB kommer att presentera projektet på en utställning, som kommer att pågå från

torsdagen den 9 december till och med lördagen den 11 december kl 14, där företrädare för bolaget

kommer att vara närvarande under öppettiderna (torsdag 12-‐20, fredag 12-‐15 och lördag 10-‐14) och

svara på besökarnas frågor.

Utställningen äger rum på gamla flygplatsen, numera Sommarro golfklubb, Flygfältsvägen 1 i

Karlstad, där Vindpark Vänern också har en permanent utställning som kommer att vara öppen.

Vi vill också ha ett fortsatt myndighetssamråd, och inbjuder härmed till ett fortsatt samråd torsdagen
den 9 december, klockan 10-‐12, Sommarro golfklubb, Flygfältsvägen 1, med efterföljande lunch.

Synpunkter på projektet ska lämnas skriftligen. De skickas antingen via skickas via e-‐post till:

info@rewindenergy.se
eller i brev till:

ReWind Energy AB

Köpmannagatan 2

652 26 Karlstad

Synpunkter på den planerade etableringen ska vara ReWind Energy tillhanda senast måndagen den

31 januari 2011 . Observera att alla synpunkter ska lämnas skriftligt.

Med vänliga hälsningar

Tore Wizelius
Projektledare

ReWind Energy AB

Aktuell projektbeskrivning kommer att finnas på www.rewindenergy.se

Ytterligare upplysningar:

Leif Jonsson: Tel: 0550-‐41 15 42, Mobil: 070-‐249 35 93, e-‐post: 9699jonsson@telia.com

Åke Pettersson: Tel: 054-‐21 64 57, Mobil: 070-‐329 51 60, e-‐post: formhuset@spray.se
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