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MEDLEMSBREV SOLIVIND
Under senaste halvåret har elmarknaden förändrats kraftigt och detta har drabbat Solivind 
extra hårt. Det har plötsligt blivit stora skillnader i elpris mellan våra elprisområden. 5 av 
föreningens 9 verk producerar el i elområde 2 med låga elpriser och 93 % av 
medlemmarna förbrukar sin medlemsel i elområde 3 och 4 där föreningen köper tillbaka 
den producerade medlemselen till höga elpriser. 

Att vi har betydligt högre elpriser i södra delen av Sverige beror på flera faktorer. Den mest
betydande faktorn är att priset på energi har ökat kraftigt i hela Europa vilket smittar av sig 
på den södra delen av den nordiska elmarknaden. Det beror inte på att vi producerar för 
lite el i Sverige utan det är kopplat till handeln av el i Europa. Vi kommer dock att behöva 
producera betydligt mer förnybar el i framtiden då efterfrågan kommer att öka under 
kommande 10-årsperiod. Vi hoppas kunna vara med och bidra till ökad elproduktion 
genom att vi tillsammans fortsätter att investera i andelsägd förnybar elproduktion. 

Vad hände på extrastämman?

Den utlysta extrastämman den 16 maj blev välbesökt med över 300 röstberättigade 
deltagare varav cirka 40 deltog på plats. Vi konstaterar att det finns ett stort engagemang 
hos våra medlemmar vilket vi välkomnar då vi nu tvingas genomföra viktiga förändringar 
för att anpassa föreningens affärs- och prismodell till den nya förändrade elmarknaden.  
För att vi skulle kunna genomföra en föreningsstämma med så många deltagare som 
skulle rösta på 2 propositioner från styrelsen samt 53 inkomna motioner krävdes ett 
samarbete med en extern partner som via app hanterade röstlängd och omröstningen. 
Trots många frågor och inlägg så kunde alla ärenden behandlas. Styrelsen fick bifall på 
sina propositionerna vilket i korthet innebär följande:

1. Införande av en ny prismodell med ett rörligt elområdestillägg till det fasta
självkostnadspriset. Den nya prismodellen införs tidigast under oktober 2022

2. Styrelsen fick mandat att sälja några verk i elområde 2 och köpa motsvarande antal
verk i elområde 3 för att förbättra balansen mellan produktion och förbrukning i respektive
elområde.
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Protokoll från extrastämman finns att ladda ner från föreningens hemsida 
www.solivind.com

Medlemspriset under sommaren

Medlemspriset kommer under hela  sommaren att  ligga på 95 öre exklusive moms om 
inget oförutsett händer på elmarknaden. Om det sker någon förändring kommer det att 

 publiceras ett nytt pris på hemsidan www.solivind.com med minst en månads varsel.

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma planeras äga rum tisdagen den 20 september. Stämman 
kommer att vara både fysisk och digital. Kallelse till stämman kommer att skickas ut till 
samtliga medlemmar i mitten av augusti. I kallelsen finns information om var stämman 
kommer att äga rum och hur du anmäler dig.

Om du vill lämna in en motion till styrelsen som skall behandlas på stämman så måste du 
skicka in din motion senast den 20 juli 2022 för att styrelsen skall hinna behandla din den 
innan stämman. Motioner skall mejlas till motioner.solivind@telge.se

Valberedningen informerar

Valberedningen för Solivind kan konstatera att den turbulens som uppstått på den svenska
elmarknaden fr o m november 2021 inneburit ett stort intresse för Solivind El Ekonomisk 
Förenings ekonomiska situation från medlemmarna. Valberedningens uppgift är att till 
ordinarie stämma i september 2022 föreslå styrelse för det kommande årets verksamhet.

Valberedningen uppmanar därför alla medlemmar att föreslå ledamöter till styrelsen, 
antingen sig själv eller någon annan som anses ha kompetens och erfarenhet för arbetet. 
Styrelsens ledamöter behöver ej vara medlemmar i föreningen. 

Intresseanmälan skickas senast 20 juli 2022 till

Per Thorsell, ordförande  
Mejl: p.h.thorsell@gmail.com , mobil: 073 81 81 975   

Carl Henric Bramelid 
Mejl: Ch@Bramelid.se, mobil: 076 225 50 65


