
Varmt välkommen till invigningen 
av Aldermyrbergets vindkraftspark 
den 7 juni

När
Tisdagen den 7 juni mellan 15.00-18.00.

Program
• O�  ciell invigningsceremoni 15.30-16.00
• Guidad biltur i vindkraftsparken
• Möjlighet att vinna en tur upp i ett    
 vindkraftverk
• Utställning med bilder och information av   
 byggnationen av vindparken
• Möjlighet att titta in i ett vindkraftsverk
• Tipspromenad 
• Aktiviteter för barnen

Anmälan
Vänligen bekräfta deltagande och eventuella 
allergier till Elin Johansson som nås på 
e.johansson@wpd.se eller 08-501 091 59.

Vägbeskrivning
Aldermyrberget vindkraftspark ligger ca 60 km 
nordväst om Skellefteå och 7 km från Jörn.
Från Skellefteå, ta väg 95 till Jörn.
Från Jörn, kör Järnvägsgatan (849), sväng vänster 
in på Storklintenvägen ca 1,5 km.

Läs mer om wpd på wpd.se

Några fakta om Aldermyrberget
Varje år kommer de 17 vindkraftverken att generera ren, 
förnybar el till cirka 54 000 hushåll

Aldermyrbergets vindkraftspark ligger i Skellefteå kommun 
och har en beräknad årsproduktion om 270 GWh

De 17 vindkraftverken på 4,2 MW har en totalhöjd
på 230 meter vilket är Sveriges idag högsta vindkraftverk

Vindkraftsparken drivs av wpd windmanager, med kontor 
i Piteå, på uppdrag av ägarna.

Är du ny� ken på hur vindkraft fungerar?
Vill du vara med på invigningen av Sveriges idag högsta vindkraftverk på 230 meter?

Då är du varmt välkommen att � ra invigningen av Aldermyrbergets vindkraftspark 
tillsammans med oss och andra närboende, politiker och samarbetspartners!

Vi tar emot i vårt stora tält och berättar gärna om vindkraftsparken eller svarar på frågor. 
Vi bjuder på lättare mat och dryck samt kaffe/te och tårta.

Aldermyrberget
Piteå

Skellefteå

wpd Scandinavia AB
Surbrunnsgatan 12
11427 Stockholm
+46 8 501 091 0
www.wpd.se

Önskar ni att ej medverka på bild, ber vi er ta kontakt med fotograf på plats. Uppgifter som lämnas hanteras i enlighet med GDPR. 
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