Inbjudan till tidig dialog vid vindkraftsetablering
Vi, Stena Renewable, är ett grönt energibolag som långsiktigt investerar i förnyelsebar
energi. Just nu bygger vi två vindparker i Småland, dels Vindpark Åby-Alebo strax utanför
Fliseryd i Mönsterås kommun och dels Vindpark Tvinnesheda söder om Åseda i Uppvidinge
kommun. I närområdet till Örebro driver vi sedan 2019 Vindpark Kronoberget som är beläget
norr om Mullhyttan i Lekebergs kommun.
Vi utreder nu möjligheterna att etablera en vindpark inom de områden som finns markerade
på kartan nedan. För att ni som också finns i områdets närhet ska få mer information kring
våra tankar vill vi bjuda in till ett digitalt möte. På grund av Coronapandemin har vi svårt att
genomföra mötet rent fysiskt och det kommer därför ske via Teams.
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Eftersom vi ännu befinner oss i ett mycket tidigt läge är planeringsunderlaget väldigt
översiktligt och vi vill därför understryka att detta inte är ett samråd. Vi som
verksamhetsutövare har tydliga regler enligt Miljöbalken om när och hur samråd ska
genomföras med myndigheter, berörda och allmänheten där ni också har möjlighet att
lämna yttrande till oss. Syftet med detta möte är att i ett tidigt skede informera om att vi
utreder möjligheterna att bygga vindkraft i området och att vi har tecknat ett
nyttjanderättsavtal med markägaren Brevens Bruk. Har ni frågor eller synpunkter är ni
välkomna att skicka dem till synpunkter@stena.com.

När:

7 juni, klockan 19:30 till cirka 20:30

Var:

På Teams via länk som du kan hitta på vår hemsida
stenarenewable.com/vindparker/pjunkeberg

Vi vet av erfarenhet att vindkraft väcker frågor i närområdet och vi vill på informationsmötet
försöka besvara de vanligaste frågorna och också ge en bättre bild av hur våra planer ser ut.
Ni kan också läsa mer om oss och vår verksamhet på stenarenewable.com.

Med vänlig hälsning

Dan Sandros
Projektchef
0704-855 395
dan.sandros@stena.com
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Ansluta till en livehändelse i Teams
Du kommer direkt till möteslänken via stenarenewable.com/vindparker/pjunkeberg. Annars
finns den på vår hemsida stenarenewable.com under ”Meny” uppe till höger. Klicka dig
vidare via ”Våra Vindparker” och där välja ”Pjunkeberg” som återfinns under rubriken
”Under projektering”. Scrolla en bit ner så kan du nu hitta den länk du behöver för att koppla
upp dig till informationsmötet.
Genom att klicka på länken kommer du vidare och möts sannolikt av bilden till vänster. Har
du inte Teams installerat sedan tidigare och inte vill ladda ner den programvaran är det
lättaste att välja ”Titta på webben i stället” genom att klicka på denna ruta.
Du får sedan två alternativ likt bilden till höger; ”Sign in” eller ”Join anonymously” och du
bör välja det senare - ”Join anonymously” - eftersom du inte finns registrerad hos oss på
Stena Renewable och då inte kommer kunna titta på informationsmötet.

Eftersom det är en livesändning blir det ganska lång fördröjning mellan det vi säger och det
du hör och ser. Detta omöjliggör att vi ska kunna ha en muntlig kommunikation under
mötet, men du kommer på sidan av din skärmbild kunna se ett fält som benämns
”Live event Q&A”. Längst ned i detta fält finns en knapp som heter ”Ask a question” och
genom att klicka på den kan du skriva in frågor till mötet och så försöker vi besvara de frågor
som dyker upp.
Om du ändå har några frågor kring hur det praktiskt fungerar är du välkommen att hör av dig
till vår projektadministratör Julia Nordgärd som du når via e-post julia.nordgard@stena.com
eller på mobil 0704-855 362.
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