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ÖLAND n
Vi vill ha era tips!
Ring 0485-433 82 eller mejla: 
oland@barometern.se!

STORA STACKETORP. På 
måndagen hade hon besö-
kare från Polen och USA som 
ville se hur det fungerade. 
Det går att övernatta i hen-
nes gäststuga norr om Borg-
holm om man vill uppleva 
om ljudet stör.

– De flesta säger att vind-
kraftverket ser snyggt ut, 
säger Gunnel Nordqvist.

Tillverkaren Innoventum 
har hittills byggt sju verk 
med varianter på den teknik 
som provats fram, men Gun-
nel Nordqvists är det första 
som kopplats in på nätet. 
Flera års utvecklingsarbete 
och en process för att få klart 
med tillstånd ligger bakom.

Byggt i trä
Själva tornet är byggt i trä 
och står på tre ben.

– Därmed kräver det min-
dre betong än ett ståltorn. 
Och det låter betydligt min-
dre, säger Innoventums vd 
Sigvald Harryson.

– Från början fanns oro 
från ett par grannar hur det 
skulle låta, men nu tycker 
ingen att det är ett störande 
ljud, säger han.

Propellern är i stål och har 
provats fram för att vara så 
tyst som möjligt.

I en dator kan Gunnel 
Nordqvist följa exakt hur 
mycket el som går in till 
henne i varje stund. Om inte 
vinden räcker får hon el från 
nätet som alla andra. Om det 
blåser mycket får hon ersätt-
ning för överskottselen som 
går ut på nätet.

– Vindsnurran kan inte ge 
mig all el som jag behöver, 
men det har jag inte varit 
inställd på heller, säger 
hon.

Sänkt elräkning
– Däremot sänker hon sin 
elräkning och är med och 

producerar miljövänlig el. 
Den troligen bästa lösningen 
är att kombinera vind och 
solenergi, säger Sigvald 
 Harryson.

Han framhåller att Sverige 
inte har några nämnvärda 
subventioner på området, 
och att intresset för små-

skaliga vindkraftverk är 
betydligt större i bland annat 
Frankrike och Tyskland.

– Eget vindkraftverk är 
direkt olämpligt om man 
bor mitt i Småland. Men 
det finns cirka 400 000 
hus i Sverige med tillräck-
ligt bra förhållanden, säger 

Sigvald Harryson.
Bland besökarna på mån-

dagen fanns Rafal Dudkow-
ski från Polen som är del-
ägare i företaget och tänker 
utveckla samarbete med 
företag i hemlandet för att 
leverera metalldelar till ver-
ken. En annan var Kaz Wro-

bel från USA som överväger 
att satsa för att sprida idén 
där.
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I KORTHET n

Nu får Gunnel Nordqvist tyst och 
miljövänlig el från sitt eget vindkraft-
verk. Tillverkarna hoppas att detta 
kan bli en folksnurra.

FAKTA n

Täcker 
nästan 
elbehovet

Gunnel Nordqvists 

vindkraftverk är tolv 

meter högt och har 

en propeller med 2,8 

meters diameter.

Enligt Innoventums vd 

Sigvald Harryson kan 

verket leverera upp 

till 4 000 kilowattim-

mar per år på denna 

plats. En genomsnittlig 

svensk elförbrukning 

ligger på 4 200 kilo-

wattimmar.

Tornet står på tre 

betongfundament och 

är uppbyggt av upp till 

två meter långa bitar av 

tryckimpregnerat trä.

TEXT

ANDERS 
KOCKUM

anders.kockum

@barometern.se

0480–591 00

”Vindsnurran 
kan inte ge mig 
all el som jag 
behöver.”
Gunnel Nordqvist

Efter helgens Bruksdag 
och invigning av världs-
arvsveckan vid Södra 
bruket bröt sig någon 
in i hembygdsförning-
ens sparbössor. Det var 
andra gången på kort tid 
och stölden är nu polis-
anmäld.  

DEGERHAMN. – Pengarna 

går till att hålla liv i verksam-
heten så det är klart man blir 
ledsen och upp given, säger 
Gunvor Backlund, som är 
ordförande i Södra Möckle-
bys hembygdsförening.

På lördagen samlades 
knappt 200 personer i sol-
skenet vid Södra Bruket. 
Men tillfredställelsen efter 
en lyckad Bruksdag blev 

kortvarig för arrangörerna i 
Södra Möcklebys hem-
bygdsförening. Under nat-
ten till måndagen passade 
någon eller några på att 
bryta upp hänglåset på för-
eningens sparbössa vid 
informationsplatsen Navet 
och stal innehållet. De för-
sökte även att ge sig på ännu 
en vid Geologiska trädgår-

den. Stölden är nu anmäld 
till polisen.       

– Som tur var hade vi tömt 
dem före lördagen men 
pengarna som fanns där 
efter helgen är borta, säger 
Gunvor Backlund.

Tidigare i sommar blev 
sparbössan inne på hem-
bygdsföreningens museum 
tömd efter att någon tog sig 

in genom ett upphakat föns-
ter. Förra året var man 
tvungen att ta bort en av 
bössorna efter upprepade 
stöldförsök.

– Vi vill gärna ha de andra 
kvar så att de som uppskat-
tar de vi gör kan ge en slant, 
säger Gunvor Backlund.   

PER EKLUND

Sparbössor länsade för andra gången

GRANKULLAVIK

Tre ungdomar 
till sjukhus 
efter olycka

Tre ungdomar fick föras 
till sjukhuset i Kalmar 
efter en trafikolycka i 
Grankullavik vid halv fyra-
tiden natten mellan fre-
dag och lördag. Enligt 
vakthavande befäl hos 
polisen ska de ha kört 
i hög fart när de körde av 
vägen och krockade med 
en stor sten. Det finns 
även en misstanke om 
rattfylleri. Olyckan inträf-
fade på länsväg 993 i 
Grankullavik, i närheten 
av Böda.

KÄLLA

”Glädjestuga” 
vid camping 
ska tas bort

En granne till Wike-
gårds camping sydost om 
Källa som klagat på att en 
husvagn står på strand-
skyddat område får av 
fastighetsägaren till svar 
att det är en ”glädjestuga” 
avsedd för kvinnliga 
besök. Enligt brevet till 
kommunen hade den pla-
cerats på avstånd från 
campingen för att inte 
störa. Men nu ska den tas 
bort.

DEGERHAMN

Norskt farligt 
avfall till 
Cementa

Det norska företaget 
Renor AS har fått klar-
tecken från Naturskydds-
verket att frakta farligt 
avfall från Norge till 
Cementas fabrik i Deger-
hamn. Avfallet ska i sin tur 
användas som bränsle för 
att driva cementproduk-
tionen. Renor samlar in 
farligt avfall och återvin-
ner det till ett bränsle som 
enligt företaget är ett mer 
miljövänligt alternativ än 
att använda fossila bräns-
len till produktionen.  

ASKELUNDA

Lantbrukare 
får klartecken 
till ny ligghall

En bonde i Askelunda 
1,5 mil norr om Borgholm 
har fått klartecken från 
länsstyrelsen för att bygga 
ströbäddsbox och ligghall 
för 17 kalvar.

Hennes hem visar 
folklig vindkraft

Tolv meter högt är Gunnel Nordqvists vind-

kraftverk.  Utformningen sägs vara inspirerad av 

konstnären Salvador Dali. FOTO: ANDERS KOCKUM

308 496
kronor i vinst
fick den okända person 
som prickade in sju rätt 
på V75 och lämnade in 
kupongen på Nya Hörnan 
i Borgholm på lördagen. 


