Södertälje 2022-03-29

MEDLEMSBREV SOLIVIND
Som du känner till så har vi de senaste månaderna sett en kraftigt förändrad elmarknad i
Sverige vilket drabbat Solivind hårt. Föreningen har fem av sina vindkraftverk i elområde 2 och
fyra i elområde 3, men nästan alla medlemmar i elområde 3 och 4. Det gör att föreningen har
haft stora extrakostnader för att kunna leverera medlemselen. Historiskt har skillnaderna
mellan elområdena varit blygsamma. Den överproduktion som föreningen har, dvs att vi
producerar mer el än vi medlemmar förbrukar, har mer än väl räckt till att täcka kostnaderna
för elområden. Men inte denna vinter.
De elpriser och stora skillnader mellan norra och södra Sverige har aldrig inträffat på svenska
elmarknaden tidigare. Styrelsen har arbetet med att ta fram en ny prismodell att fördela värdet
av föreningens vindkraftsproduktion. Vi kom fram till att en ny prismodell kräver ett
stämmobeslut och beslöt därför i december att göra den kraftiga prishöjningen från 1 februari i
avvaktan på ett stämmobeslut.

Extrastämman blev informationsmöte
Den utlysta extrastämman i februari ställdes in. Istället användes mötet till att informera
anmälda medlemmar varför styrelsen tvingats höja medlemspriset så kraftigt. Dessutom
presenterades förslag till ny prismodell som styrelsen ville införa för att förhindra att
föreningens likviditet skulle dräneras. Reaktion på det höjda medlemspriset blev
omfattande och engagemanget från er medlemmar var enormt stort. Flera medlemmar
skickade in motioner med förslag på andra lösningar som borde utredas och övervägas.
Det fanns dock inte möjlighet för styrelsen att behandla inkomna motioner med så kort
varsel. Av den anledningen avblåstes extrastämman för att kalla till en ny extrastämma i
mitten av maj så att styrelsen har tid att behandla inkomna motioner och medlemmar får
mer tid att sätta sig in i olika förslag till lösningar. När motionerna är behandlade i styrelsen
kommer de att läggas ut på föreningens hemsida.
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Frågor och svar och Facebookgrupp
På det digitala informationsmötet i februari berättade en elprisexpert om vad som hänt på
elmarknaden och de stora prisskillnaderna mellan elområden och orsakerna till detta. Därefter
erbjöds medlemmar ställa skriftliga chatfrågor om både elmarknaden och orsaken till
prishöjningen i Solivind. En stor mängd frågor besvarades direkt av styrelsemedlemmar vid
informationsmötet i sändningen. Många frågor i chatten blev tyvärr obesvarade då tiden inte
räckte till med så många frågor på en gång. Vi har nu skrivit ihop svar på några av de
vanligaste frågorna från chatten som går att hitta på www.solivind.com. På föreningens
hemsida finns även styrelsens förslag till elområdestillägg som kommer behandlas på
extrastämman.
Några medlemmar har öppnat en facebooksida där de diskuterar och lyfter synpunkter
gällande olika förslag till hur man löser de problem som uppstått. Facebooksidan är fristående
och är ingen informationskanal från Telge Energi eller Solivinds styrelse. Föreningen är tacksam
för alla förslag och idéer om förbättringar. Skicka dem till föreningen på
solivind@telgeenergi.se.
Medlemspriser
November: 35 öre exklusive moms
December: 35 öre exklusive moms
Januari: 35 öre exklusive moms
Februari: 128 öre exklusive moms
Mars: 128 öre exklusive moms
April: 115 öre exklusive moms
Maj: 115 öre exklusive moms
Juni: Priset publiceras på hemsidan www.solivind.com senast 30 april

Pausa andelar
Du har möjlighet att pausa dina andelar om du bedömer att marknadspriset kommer att vara
lägre än medlemspriset i ditt elområde. För dig som förbrukar din andelsel i elområde 1 och 2
så bör du överväga att pausa dina andelar då marknadspriset i dessa två elområden med
sannolikhet kommer att vara lägre än medlemspriset under våren och sommaren. Däremot
kan det vara bra att komma ihåg att ingen andelsel tilldelas eller sparas under perioden då
andelarna är pausade. Hör av dig till kundservice@telgeenergi.se för att få dina andelar
pausade. Pausen börjar gälla månaden efter du hört av dig.
Exempel: Om du hör av dig i april 2022 så kan andelarna pausas från 1 maj osv. Samma sak
gäller när du vill aktivera dina andelar igen. Om du hör av dig i oktober 2022 och vill aktivera
dina andelar blir andelarna aktiverade fr o m 1 november 2022. Föreningen har ingen egen
medlemsservice så har du frågor så skall du i första hand vända dig Telge Energi på
solivind@telgeenergi.se.
Med vänliga hälsningar,
Stefan Sundelius, Verksamhetsförvaltare
Föreningens hemsida: solivind.com
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