Översiktlig tidplan över arbete med vindkraftparkerna
Senast uppdaterad

Reservation: Alla tider är uppskattade av Storvind utifrån erhållen information.
Period

Brännliden (OX2) Aldermyrberget (WPD)

Annat

2018-09-11

Storvind ek för

aug
sep
2018 okt
nov
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
2019
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mar

?
Skapa infrastruktur
(vägar, upplag).
Skapa viss infrastruktur,
Grävning av kabel från
avverkning (vägar,
Jörn till ställverk o från
upplag)
Brännliden till ställverk.

OX2 infoträff

Avtalsförhandling

?

Styrelsemöten samt arbete i
bredare grupper med att
identifiera styrkor o svagheter
(SWOT)

?

Styrelsemöte
Kallelse till stämma
Årsmöte/föreningsstämma
Grundläggning,
sprängning,
fundament, upplag av
gods
Installation av
monteringskran.
Resning av 10
vindkraftverk startar

Skapa infrastruktur
(vägar, upplag)

Prel. Grundläggning,
sprängning, fundament

Ställverk gemensamt
för de två
anläggningarna byggs
av OX2 (Brännliden)

Styrelsemöte o
byagruppsmöten fortsatt
arbete med SWOT (=styrkor,
svagheter, möjligheter & hot)
Styrelsemöte o
byagruppsmöten fortsatt
arbete med SWOT
Styrelsemöte o
byagruppsmöten fortsatt
arbete med SWOT

Ev produktionsstart
Ev produktionsstart

Styrelsemöte

Ev produktionsstart
Produktion

Kallelse till stämma

apr
maj
jun
jul
2020
aug

Produktion

Årsmöte/föreningsstämma o
val av styrelse för två år

sep

Produktion

Styrelsemöte o
byagruppsmöten

Produktion
Produktion
Produktion

Installation av
monteringskran.
Resning av 17
vindkraftverk startar

?
?
?
?
?
?

Produktion

Ansökningar, beslut o
tilldelning av medel till projekt

?

nov

Produktion

Ev produktionsstart ??

Ansökningar, beslut o
tilldelning av medel till projekt

?

dec

Produktion

Ev produktionsstart ??

Ansökningar, beslut o
tilldelning av medel till projekt

?

jan

Produktion

Produktion

Första byapeng redovisas &
utbetalas till Storvind

?

|

Produktion

Produktion

Ansökningar, beslut o
tilldelning av medel till projekt

?

|

Produktion

Produktion

Ansökningar, beslut o
tilldelning av medel till projekt

?

Produktion

Ansökningar, beslut o
tilldelning av medel till projekt

dec
Avslut

Produktion

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Ansökningar, beslut o
tilldelning av medel till projekt

okt

2021cirka
2040/2
045

Resp. by

Produktion

Avetablering/stängning Avetablering/stängning
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?
?

