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Daniel Lindström sjunger när
vindkraftsparken i Håcksta invigs
På torsdag, 23 april, inviger Umeå Energi koncernens första vindkraftspark,
som byggts i Håcksta strax utanför Hudiksvall.
Daniel Lindström, som bland annat vann Idol 2004, står för underhållningen.
– Det blir en familjefest dit alla är välkomna, säger Göran Ernstson, vd och
koncernchef, Umeå Energi.
Efter drygt två års byggarbete står den nu klar att invigas: vindkraftsparken i
Håcksta. De fem vindkraftsverken producerar cirka 25 GWh el per år, vilket
motsvarar hushållsel för cirka 5 000 villor årligen. Klimatinvesteringen firas
på torsdag, då bland annat Daniel Lindström, som vann Idol 2004 och som
nyligen gav ut soulalbumet "D-Day", uppträder.
– Det är vår första egna vindkraftspark, så självklart känns det speciellt. Det
är en historisk dag som markerar starten på ett intensivt år, då vi tar flera
stora klimatinvesteringar i drift, berättar Göran Ernstson.
Det handlar bland annat om det biobränsleeldade kraftvärmeverket Dåva 2,
två vindkraftsparker (Håcksta och Hörnefors), ett vindkraftsverk (Robertsfors)
samt en fjärrvärmeledning från Umeå till Holmsund. Under 2009 satsar Umeå
Energi totalt cirka 2 miljarder kronor på klimatanpassad energiproduktion.
Hålltider för invigningen i Håcksta:
Klockan 11:30 Gratis buss avgår från 1:ans hållplats i centrala Hudiksvall.
Klockan 12:00 Göran Ernstson, Umeå Energis vd och koncernchef,
invigningstalar.
Klockan 12:30 Sven-Åke Thoresen, kommunstyrelsens ordförande, Hudiksvall,
klipper bandet.
Klockan 12:35 Daniel Lindström sjunger.
Klockan 13:15 Buss tillbaka till Resecentrum, järnvägsstationen, Hudiksvall.
Vägbeskrivning från Hudiksvall:

Följ skyltar mot Hornslandet (Jungfrukustvägen). I Rogsta (trevägskorsning)
fortsätt mot Hölick Hornslandet. Efter cirka 3 km skylt på höger sida "Stensön
7". Sväng vänster mot Stensön. Håcksta vindpark efter cirka 3 km. Avstånd
Hudiksvall-Håcksta vindpark cirka 16 km.
För mer information, kontakta:
Göran Ernstson, vd och koncernchef, Umeå Energi 070-771 57 10
Gun Blomquist Bergman, informationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete
med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och
kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och
en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt
400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.
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