TIDNINGEN ÅNGERMANLAND · LÖRDAG 4 MAJ 2013

10

NYHETER

Grön fabrik till Utansjö
HÄRNÖSAND

En fabrik för tillverkning
av grön energi är på väg
att etableras i Utansjö.
Det står klart sedan
Utansjöverken AB har
sålts till Green Technology Invest, ett bolag som
jobbar med förnyelsebar energi.

–Jag kan inte berätta om
vad som är på gång. Vi kommer att offentliggöra det
under kommande vecka,
JAN-OVE JONSSON,
PLATSCHEF I UTANSJÖ:

”Jag kan inte berätta om vad som är
på gång. Vi kommer
att offentliggöra det
under kommande
vecka.”
Utansjöverken AB har sålts till Green Technology Invest, ett bolag som jobbar med förnyelsebar energi.

säger Jan-Ove Jonsson
platschef på Utansjöverken AB.
Enligt uppgifter till Tidningen Ångermanland
kommer en helt ny fabrik
att etableras i det gamla fabriksområdet. Den ska utveckla och tillverka en ny
typ av vattenturbiner som
sänks ner på havsbottnen.
Turbinen driver en generator genom strömmar och

vågrörelser som i sin tur genererar elenergi.
I Utansjö finns bra logistiklösningar med ett järnvägspår från Ådalsbanan
till fabriksområdet. Närheten till E4 och hamnen i
Utansjö har varit två andra
viktiga faktorer i beslutet
om etableringen.
Utansjöverken AB ägs
av en stiftelse och har sedan nedläggningen av fa-

briken för några år sedan
jobbat som ett företagshotell, bland annat har Domsjö fabriker hyrt lokaler under en period för hantering
av flis till deras fabrik i Örnsköldsvik.
Skelleftebränslen AB
har en mackanläggning
för diesel på området och
där finns också flera mindre hyresgäster, exempelvis privatpersoner som hyr

platser för husvagnar och
bilar.

man läsa att bolagets affärsidé är att skapa aktieägarvärde genom att investera i företag verksamma
inom sektorer som främjar
miljön.

I dagsläget vill ingen berät-

ta mer i detalj om satsningen. Personalen på Utansjöverken har informerats av
försäljningen.
–Det kommer att skickas ut ett pressmeddelande,
säger Jan-Ove Jonsson som
inte vill säga något mer.
På GTech:s hemsida kan

– Vår målsättning är att genom investeringar i bolag
och projekt skapa ett värde för våra aktieägare, skriver bolaget som även söker
andra samarbetspartner i
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Tyskland och Baltikum.
Under de kommande
åren är målsättningen att
investera i ytterligare 5–10
företag. Köpet av Utansjöverken är ett led i den strategin.

OLA
THELBERG
0611-55 48 26
ola.thelberg@allehanda.se

VERNISSAGE FÖR
FEMTONDE ÅRET

■ Maj månad betyder utställning
för esteteleverna på Ådalsskolan.
Årets tema är ”Här och nu”, vilket
tolkats lite olika av eleverna. Isabella Rocher har tagit en serie bilder
om förlorad kärlek. Porträtten visar
en kvinna med en bukett rosor i
händerna. Rosorna blir mer och mer
vissna, liksom minnet och den förlorade relationen.
–Mina bilder handlar om att leva i
nuet och att gå vidare, säger hon.
Lena Ledin Andersson är delansvarig för utställningen. Hon tycker
att eleverna i år har gjort mycket
personliga bilder.
–Jag sa till mina elever att de
skulle gräva där de stod. Det har de
verkligen gjort, säger hon.
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1. Oliva Edlunds bildsvit handlar om glädje och
vänskap. För att få fram det har hon jobbat med
ljusa färger.
2. På fredagsmorgonen förberedde eleverna i
årskurs två och tre på Ådalsskolan eftermiddagens
vernissage.
3. Isabella Rochner gör slutputsen på ett av sina
verk. Vernissage betyder just fernissa, eller slutputs.
4. Hängningen av bilderna är viktigt för helheten
och kompositionen. Stora bilder ska ha mycket luft
och yta runt omkring sig.
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