Vad är det som hörs
ovanför trädtopparna?

Ett sus av förväntan.

Samkraft AB ska vara en ledande aktör
inom utvecklingen av vindkraft.
I flera tusen år har vi människor utnyttjat vindens inneboende kraft. Med
vindens hjälp har vi seglat, pumpat vatten och malt mjölet till vårt dagliga
bröd. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen.
Insikten om människans ohållbara sätt att producera och förbruka energi
har fått de kommersiella krafterna att vakna vad gäller vindkraftens möjligheter. Det är bra. När vindkraften blir en handelsvara kommer produktutvecklingen att ta fart på allvar. Vi kommer att se bättre och effektivare
vindkraftverk till lägre kostnader. Men, för det finns ett men, de kommersiella
krafterna har som bekant ofta en tendens att agera alltför kortsiktigt.
Här ser vi på Samkraft som vår uppgift att bli lite av en naturlig motkraft.
Vi är tolv energiföretag som gått samman för att bygga, äga och driva

Våra anläggningar i maj 2011:
• Vettåsen, Järbo inom Samdvikens kommun
2 vindkraftverk Enercon E82 (2 MW).
• Långberget, Arbrå inom Bollnäs kommun
3 vindkraftverk Vestas V90 LT (2MW)

Några av våra mest aktuella projekt:
• Ljusne/Vallvik, Söderhamns kommun
5 vindkraftverk på 2–2,5 MW vardera.
Utbyggbart med ytterligare 5 verk.
• Kvissjaberget, Gävle kommun
9 vindkraftverk på 2 MW vardera.
• Högkölen, Ljusdals kommun
20 vindkraftverk på 2–3 MW vardera.

vindkraftverk. Och vi ska göra det med ett perspektiv som går bortanför
kvartalsrapporter och årsbokslut. När vi bygger en vindkraftpark gör vi det

Det viktigaste skälet till vår framtidstro är dock att vindkraften är en ren

inte främst för att skapa kortsiktiga vinster i vårt bolag, utan för att skapa

energiform – de enda utsläpp vi brottas med är utsläppet av ljud. Vi sticker

långsiktiga vinster för den miljö vi lever i.

inte under stol med att våra kraftverk kommer att ge ifrån sig ett ljudligt sus
när vinden tar i. Men vi väljer att uppfatta det som ett sus av förväntan.

Vi vill, i nära samverkan med markägare, företag och privatpersoner, skapa
förutsättningar för en ekonomiskt och ekologiskt hållbar energiproduktion. Och

För i förhållande till andra energiformers utsläpp så är ljudet av ett arbetande

vi har alla möjligheter att lyckas.

vindkraftverk, långt ovanför trädtopparna, ett oerhört lågt pris att betala.

Vindkraften är en av världens mest beprövade kraftkällor och samtidigt har
den en fantastisk teknisk potential. På 1700-talet kunde en modern väderkvarn leverera en effekt på 25–30 kW, idag finns vindkraftverk i drift med
effekter på över 3.000 kW! Och den tekniska utvecklingen fortsätter.

Delägare i Samkraft AB:
Bionär Närvärme AB, Björklinge Energi Försäljnings AB, Bollnäs Energi AB,
AB Edsbyns Elverk, Gävle Energi AB, Hoåns Kraft AB, Hudik Vind AB,
Ljusdal Energiföretag AB, Mälarenergi AB, Nordanstigs kommun,
Sandviken Energi AB, Söderhamn Nära AB.

Kontakt
Samkraft AB:
Box 975, 801 33 Gävle
Besöksadress: Nobelvägen 2, 802 67 Gävle
Tel: 070-414 05 46
info@samkraft.se
www.samkraft.se
Styrelsens säte är Söderhamn.
Box 94, 826 22 Söderhamn
Besöksadress: Stabbläggaregatan 11

