Invitation til
Eksklusiv grøn rundtur i
Ringkøbing-Skjern Kommune
”Vedlagsfrit for særligt indbudte”
12. og 13. november 2018

Vi vil gerne invitere dig med på en GRATIS grøn energitur rundt i Ringkøbing Skjern Kommune
– Danmark største arbejdsplads - og førende kommune inden for vedvarende grøn energi. Vi vil
tilbyde dig et kig indenfor hos private energiproducenter, samt give en historisk twist på det
grønne eventyr, der startede i Vestjylland.
Vi giver dig en forsmag på et samarbejde mellem private virksomheder, der skal være med til
at gøre os synlige for både indland og udland. Ringkøbing-Skjern Kommune har globale
erhvervsvirksomheder og teknologisk avancerede arbejdspladser med banebrydende udvikling
og innovation indenfor grøn energi. Samarbejdet har udmøntet sig i at kunne tilbyde
professionelt interesserede et indblik i vores virksomheder - som den rundtur, netop du er
inviteret til.

På rundturen vil du besøge:
Vestas Manufacturing
Vestas har flere produktioner i Ringkøbing-Skjern Kommune, virksomheden åbner dørene hos
nacellefabrikken i Ringkøbing og vingefabrikken i Lem. På de to fabrikker produceres nogle af de
største vindmøller i verden.
Danmarks største energipark
Nørhede -Hjortmose sitet er et lokalt samarbejde med både vind og sol. Vi kommer til at se
møllerne helt tæt på.
Solid Group
Solid Group i Skjern er specialister i stål og energi. Firmaet er funderet på 3 ben:
1.
2.
3.

Husstandsvindmøller til hele verden
Skræddersyede løsninger i stål, rustfrit stål og aluminium
Cleantech-virksomhed med speciale i varmepumpeløsninger, der kan køre på både gas og el.

Tvindmøllen
En unik fortælling om, hvordan man i 1975 byggede verdens største vindmølle.
Ringkøbing Fjernvarmeværk
Fjernvarmeværket har en vision om, at være en selvstændig, attraktiv leverandør af billig, primær
fossilfri varme med høj forsyningssikkerhed. De bruger både naturgas, vindmølleenergi og
solenergi, hvor forbrugerne får det bedste udbytte til den bedste pris.

Vi håber, du vil med på vores energitur i det vestjyske, hvor vi gerne vil opnå, at du hjælper os
med at sprede ordet om vores samarbejde og vores initiativ.
Tilmelding via dette link www.hotelfjordgaarden/tilmelding. Først til mølle, da der er et max antal
på turen på 25 personer.
En gratis informationstur
Gratis transport under hele arrangementet.
De bedste hilsner
Camilla Bülow Nielsen
Hotel Fjordgården, en del af det grønne energisamarbejde.
Program
DAG 1.
Kl. 08.40
Kl. 09.00
Kl. 11.30
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Kl. 15.00
Kl. 17.00
Kl. 17.30

Kl. 18.30

Afgang fra Hotel Fjordgården
Vestas Besøgscenter og besøg på nacellefabrikken i Ringkøbing
Frokost hos Vestas
Bus til Vestas Blades i Lem
Rundtur på vingefabrikken
Afgang mod Nørehede Hjortmose – Eftermiddagskaffe
Retur til Hotel Fjordgården
Vi får besøg af vores borgmester til Hans Østergaard og Esben Baltzer
Nielsen pressechef fra Vattenfall, som vil fortælle hvad de meget omdiskuteret
kystnærevindmøller og hvad de kommer til at betyde for området.
Middag og overnatning på Hotel Fjordgården

DAG 2.
Kl. 06.00
Kl. 09.00
Kl. 09.45
Kl. 11.30
Kl. 12.00
Kl. 12.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 15.30

Morgenmadsbuffet
Afgang med bus fra Hotel Fjordgården
Besøg på Tvindmøllen
Frokost ved Tvindmøllen
Afgang til Solid Wind Power i Skjern
Rundtur på Solid Wind Power
Afgang til Ringkøbing
Rundtur på Ringkøbing Fjernvarmeværk
Afgang til Hotel Fjordgården

Ringkøbing-Skjern Kommune har en vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi i år
2020 - hvilket betyder, at kommunen selv vil producere lige så meget vedvarende energi, som
borgere og virksomheder i kommunen bruger.

