MINNESANTECKNINGAR

Datum: 2009-01-22
Plats: Faxepark, Station, Europa

Närvarande
Stig Brändt, Lars-Göran Jonsson, Eva Tjernström, Lennart Olsson, Per Tapper, Carin
Amundsson Ewa-Lotta Sköld, Arild Frånberg, Ulf Flank, Rolf Nerlund, Per-Anders
Hansson, Lars Jansson, Hans Nordlund, Greger Skogkvist, Gunnar Olsson, Kent
Lundquist och Anette Cowlin.
Adjungerad: Lisbeth Abelsson
Gäst: Bengt Åsberg
Frånvarande
Calle Dandanell

Tillväxtrådet
•

Mötets ordförande Eva Tjernström hälsade alla välkomna.

•

Per Tapper, Tappers Allservice, ersätter Thomas Eriksson i Tillväxtrådet.

•

Kent Lundquist berättade att Söderhamns ambassadörer nu har träffats en gång och att tre
nya träffar är planerade för 2009. Ambassadörerna har en träff i Söderhamn 26 juni och
kommer då bl.a. att träffa Tillväxtrådet.

•

Tillväxtrådet vill ha en fortsättning på Företagardagen 2009 och Anette Cowlin berättade
att planeringen har inletts.

•

Bengt Åsberg, kommunens projektledare för Vindkraft, berättade om status kring
vindkraftsatsningen till havs. WPD är företaget som står bakom investeringen till havs och
dom har lämnat in en ansökan till Miljödomstolen om att få bygga ca 50 vindkraftverk på
Storgrundet utanför Söderhamn. WPD kommer också under våren att lämna in en ansökan
till Regeringen om att få bygga 300 vindkraftverk på Finngrundet.
Vindkraftsatsningen utanför Söderhamns kuststräcka är i storleksordning med bygget av
Öresundsbron och kommer att ha en stor betydelse för hela regionen. Bengt kommer att
bjuda in företagare att delta i grupper för att diskutera olika sätt att använda möjligheterna
som satsningen innebär.
Tidsmässigt kan Storgrundet stå klart om ca 4 år. Byggstart för Finngrundet kommer
troligen att läggas efter att Storgrundet är klart. Närmast kommer WPD inviga ett
showroom på CFL under vecka 5. Energimyndigheten har beviljat Söderhamn i en
ansökan om att bygga upp Södra Norrlands Utvecklingscentrum för vindkraftssupport. I år
kommer Söderhamnsmässan att ha tema energi och miljö, där första dagen har vindkraft i
fokus.
Kommunens roll är i nuläget att vara möjliggörare, att stödja WPD i deras etablering, att
vara väl förberedda inför framtida behov, samt att i samarbete med bl.a. näringslivet och
utbildningsorganisationer hitta och ta vara på möjligheter vindkraftsatsningen kan leda till
för kommunen och regionen.

•

Nästa Tillväxtrådsmöte är 1 april kl. 15:00 – 17:00 på Faxepark, Station i konferenslokalen
Europa.

/Anette Cowlin
Söderhamns Kommun
Södra Hamngatan 50
826 80 Söderhamn

Telefon
0270-750 00

Bankgiro
192-3473

E-post
naringslivsenheten@soderhamn.se
Org. Nr
212000-2353

