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Tillväxtkassa ska sätta fart på
vindkraftsbyar
SIKÅS. Fyra företag bakom vindkraftsparkerna i Munkflohögen och Raftsjöhöjden lägger 1,5 miljon
kronor på utveckling av det lokala näringslivet. Satsningen görs via ett nybildat lokalt riskkapitalbolag, där även Mittkapital går in och växlar upp insatsen till 3 miljoner kronor.
Den nybildade tillväxtkassan som har fått namnet Vindpenningen AB ska satsa pengar på att
utveckla bra företagsidéer i byarna kring vindkraftsparkerna. Pengarna ligger utanför den
bygdepeng och markägarersättning som även utbetalas.
– I Vindpenningen AB får vi totalt 3 miljoner kronor i kapitalbas eftersom Mittkapital går in
och dubblar vår insats. Pengarna ska lånas ut till företag med intressanta idéer som går
utveckla och få lönsamma. Eller till företag som står och stampar och behöver hjälp med en
investering för att komma vidare, säger Eva Stjernström.
Företagen kan maximalt få låna 500 000 kronor i riskkapital under tre år från tillväxtkassan.
En investeringskommitté utvärderar vilka företag som kan få låna pengar. Det är Femper AB,
GR Vind, K-Raft som tillsammans Hammerdals Betong bildat bolaget Vindpenningen AB i
samarbete med Mittkapital.
Hammerdals Betong hoppas förstås att leverera betong till
parkerna, men är inte med som ägare i något av exploateringsbolagen.
– Jag känner starkt för bygden och möjligheten för andra företag
att utvecklas. Det är så lätt att vi hamnar utanför om vi inte klarar
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att haka på en sådan här stor investering. Kan vi utveckla kompetens och företagsamhet så
gagnar det oss alla, säger vd Robert Färdvall, Hammerdals Betonggjuteri.
Kring Munkflohögen och Raftsjöhöjden planeras tre nya vindkraftsparker. Totalt handlar det
om investeringar på över 1,5 miljarder kronor.
Den största parken är Munkflohögen med cirka 25 verk med skotska SSE Renewables som
huvudägare. Med på ett hörn finns Femper AB med familjerna Stjernström i Sikås. De två
mindre parkerna om 15 respektive fyra vindkraftverk byggs vid Raftsjöhöjden av de lokala GR
Vind och K-Raft. Även här finns Stjernströms med som delägare.
– Vi har redan några projekt som vi kommer att gå in i. Tanken med vindpenningen är att
växla upp den positiva utvecklingen ett snäpp till i det berörda området, säger Eva
Stjernström, som sitter med i investeringskommittén.
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