
Vindkraftkvällen 
Vindkraftkvällen den 12 september blev mycket uppskattad. Vår ordförande, Gunnar 
Lundberg, hälsade alla, 32 medlemmar, hjärtligt välkomna. Han vände sig speciellt till Sandra 
Grauers Nilsson som med kort varsel kom som ersättare för Helene Biström. Helene hade 
blivit kallad till ett viktigt möte Dublin.   

Sandra inledde med att visa ett antal OH bilder som på ett pedagogiskt sätt beskrev 
Vattenfalls omfattande vindkraftarbete i sex länder med fokus i Europa och med 1 400 
medarbetare. Vattenfall är ledande i Europa när det gäller havsbaserad vindkraft.  

Sandra gick igenom ett antal projekt, bland andra Blakliden Fäbodberget, varifrån Vattenfall 
säljer ett PPA till Norsk Hydro som på så sätt säkrar 60 % av produktionen för 20 år.  

Hon beskrev också Pen y Cymoedd i Wales vilket är Vattenfalls största batteriprojekt kopplat 
till vindkraftfarmen. Det är hit som Veteranföreningen planerar en resa nästa vår. 

Efter presentationen fick vi en mycket god italiensk buffé. 

Därefter vidtog en frågestund som Nils och Claes ledde. Sandra svarade initierat på alla 
frågor inklusive många frågor från de engagerade medlemmarna. Varför bygger Vattenfall 
inte mer i Sverige var en av huvudfrågorna. Så här långt har det varit mycket problem med 
tillståndsfrågor och acceptans, lönsamheten större utomlands mm. Sandra utlovade att 
Vattenfall ska bygga fler projekt i Sverige. 

Gunnar avslutade med att tacka Sandra för att veteranföreningen fått ställa frågor om 
Vattenfalls vindkraftarbete och överlämnade en blomstercheck. 
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