
Föreningen ska förvalta bygdemedel från parken 
under hela drifttiden. Styrelsen tänker sig att lokala 
föreningar, företag och privatpersoner, från Fämtan 
i norr till Fastnäs i söder, ska kunna söka medel för
projekt som ger mervärden och främjar 
gemenskapen.
Det finns många tankar om vad det kan handla 
om för satsningar, stort och smått, som även kan 
ge sysselsättning till företagen i bygden. Styrelsen 
menar att satsningar på bygden även kan ge ringar
på vattnet.
- Kanske kan lokala arbetstillfällen locka hem folk 
som flyttat, vi har gott om tomma hus!
Även Maria Röske, VD på wpd, är mycket nöjd med 
att ha nått ett avtal med föreningen och siktar på 
att komma i mål med en lämplig mottagare även i 
Malung-Sälens kommun.

- Det är jätteroligt att avtalet med Norra Ny är 
klart, de känns som en mycket engagerad och lokalt 
förankrad mottagare. Det ska bli spännande att följa 
hur vindparken på ett konkret sätt kommer att bidra 
till utveckling i området under parkens livslängd.
Just nu är det motigt för företagen och det behövs 
lite uppmuntran. Ingela avslutar med att avtalet med 
wpd ska firas med pompa och ståt.
- När smittrisken för Corona planat ut kommer vi 
göra en utflykt till området där där vindparken blir 
synlig för att fira detta! 

Ingela Kåreskog, vice ordförande i Norra Ny 
summerar reaktionen från styrelsen:
- Vi tror knappt att det är sant, vi har väntat och väntat, 
men nu ser vi verkligen fram emot att det börja hända 
positiva saker i vår bygd.

Styrelsen i Norra Ny har varit engagerade i projektet 
sedan de första mötena år 2012 och såg tidigt att 
vindparken kunde ge positiva effekter och mervärden 
för bygden.
Föreningen startades år 2001 för att stötta och utveckla 
en bygd som tappat både invånare och arbets-
tillfällen och strävat i motgång många år. Styrelsen 
menar att bygdemedlen ger hopp och möjligheter till 
bygdens folk, genom att föreningen nu kan investera i 
verksamheter som ständigt hotas av nedläggning eller 
där det saknas medel.

Bygdemedel från Vindpark Stöllsäterberget klart!
Nu har beslut fattats om vilken förening i Torsby kommun som får bygdemedel 
från wpd´s vindpark Stöllsäterberget!

Byggstart av vindparken förbereds under kommande år och vindparken planeras vara i
drift år 2023. Bygdemedel från parken fördelas mellan de båda kommunerna utifrån antal
verk och totalt handlar det om över 6 miljoner kronor under 25 års drifttid. För de verk
som blir placerade i Torsby kommun blir Norra Ny Utveckling ekonomiska förening mottagare.

På wpd´s hemsida finns mer information om wpd´s vindkraftsprojekt i Sverige 
 Följ oss gärna på Facebook www.facebook/wpdsverige.se  


