
 

 

Känslighet - Öppen 

Inkomna Chat frågor från medlemmar under Telge Energi 
Vinds årsstämma 2022 

  
 När kan vi köpa fler andelar?  

Svar: Vi siktar på att bygga första solelparken under året 2023. När bygget är i gång kan vi börja sälja 
fler andelar 

  
 Oavsett timprismätning kan ju medlemmarna gagna föreningen genom att t ex tvätta och diska sent 

på kvällen eller tidigt på morgonen.  
Svar: Ja men det krävs dock att medlem har en timmätare och har timdebitering i elavtalet med 
Telge Energi 

  
 Vi är oroliga för att Telge Energi tar hela vintern på sig innan man erbjuder ett fungerande timpris…. 

Svar: Målbilden är att Telge Energi skall ha ett fungerande timpris i kombination med Vindandelar i 
början av nästa år 

 Vad hände m att vi skulle utveckla till att även ha solparker bla vid motorvägsavfarter? 
Svar: Vi har haft möten och en dialog med Trafikverket men dom har tackat nej till att fortsätta 
dialogen med oss. 

  
 Nu fick vi plötsligt höra att priset blir 95 öre per kWh. Det är väl inte så svårt att inse. Däremot skulle 

vi vilja veta hur länge dt kommer att gälla. 
Svar: Det beror helt på hur elmarknaden utvecklar sig framöver. Styrelsen kommer att utvärdera en 
alternativ prismodell med ett rörligt elpristillägg som debiterar den faktiska profilkostnaden 
månadsvis som tillägg till ett fast självkostnadspris för drift underhåll och administration. Fram till 
dess kommer medlemspriset att uppdateras månadsvis beroende på prognoser för profilkostnader 
under kommande 3 - månaders period. 

 
  

 Har båda verken varit i drift senaste tiden utan problem? 
Svar: Tyvärr har vi fått ett driftstopp av säkerhetsskäl på Hedvind p g a att det lossnat två tornbultar. 
Det är en skada som är mycket ovanlig och måste utredas innan man vidtar lämpliga åtgärder. Planen 
är att det skall vara åtgärdat i mitten av oktober 

   
 När räknar ni med att få det andra vindkraftverket i drift? Har ni tagit hänsyn till vindkraftverk 2 när 

ni kommit fram till 0,95 kr/kWh? 
Svar: Att vi höjer till 95 öre har ingen koppling till driftproblem av verk. Det är de kraftigt ökade 
profilkostnaderna dvs stora skillnader i elpris mellan dygnets 24 timmar som tvingar oss att höja 
priset. 

  
 Elpris ska bli 95 öre exkl. mvsk, sen sa du plus skatt. Men det ligger väl på nätägaren? 

Svar: 95 öre/kWh exklusive moms. Ingen annan skatt 
  
 

 Våra vindkraftverk tillhör SE3, men hur är det med våra ca 2300 medlemmar.  Bor medlemmarna 
också i SE3 eller är det mera spritt? 
Svar: Hedvind är i SE3 och Movind i SE4. Våra medlemmar är fördelade enligt följande: 
SE3  78 % 
SE4  20 % 
SE1&2  2% 
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 Vad är anledningen till att profilkostnaden kommer att minska nästa år? 
Svar: Nej, det vet vi inget om. Det är idag omöjligt att veta något om elpriser och profilkostnader 
under kommande 12 månader 

  
 Vad jag förstått är solelpriset fortfarande mycket högre än vindkraftpriset? 

Svar: Svar ja just nu är det så. Det beror på att Solceller producerar bara dagtid då det är ljust och 
elpriserna är i dagsläget betydligt högre dagtid än på natten. 

  
 På samma sätt är det väl med de som är medlemmar i område 4, dvs de tjänar mer på 

medlemskapspriset än vi som bor här i Södertälje 
Svar: Ja det stämmer i år då vi sett att SE4 oftast har högre elpriser än SE3 

  
 Hur många vindandelar får man ha? 

 När ”jag” tecknade, tecknade jag max då var det 80% av min årliga elförbrukning 
Svar: Det finns ingen gräns men vi rekommenderar att inte ha mer än 80% då förbrukningen 
varierar och att ta höjd för andra investeringar som minskar årsförbrukningen 

  
 Plan när solpanelpark börjar byggas? 

Svar: Vi hoppas vi kan börja bygga i början av nästa år 2023 
    

 Har det utretts orsaken till att första transformatorn sprack? 
Svar: Ja vi beställde en extern oberoende konsult som har fastställd att orsaken var att installatören 
kopplade in den nya transformatorn fel så den exploderade. Det är det viktigaste underlag vi har för 
att vår stämningsansökan till leverantören. 

  
 Hur finansieras kommande solcellsparker? 

Svar: Vi finansierar solcellsparken genom att sälja nya andelar. Vi behöver dock sannolikt ett tillfälligt 
lån tills alla nya andelar är sålda. 

  
 I vilka elområden ligger våra vindkraftverk? 

Svar: Hedvind SE3 och Movind SE4 
  

 Fakturerings buggen för timdebitering kvarstår. När kommer förra årets vindandelar att justeras så 
det stämmer? Saknas fortfarande 157kWh för 2021 i vindandelar. 
Svar: Målbilden är att det skall vara fixat i slutet av detta år. 

  
 Går det att laga transformatorn som exploderade och ha den i reserv? 

Svar: Nej den går inte att laga tyvärr. 
  

 Gällande serviceentreprenör. Har ni frågat Eolus Vind om de vill ta på sig serviceavtalet. Vet att de 
bygger m flera olika turbinproducenter.  
Svar: Nej men vi har nu förhandlingar med en ny teknisk förvaltare som tar ansvar för service, drift 
och underhåll. Tror och hoppas att avtalet skall bli klart under november månad. 

  
 Bra förslag till särredovisningen av vindkraftverken. Jättebra att se över tid och se input-output. 

Svar: Vi särredovisar de båda verken i vårt ekonomisystem. Det framkommer dock inte i 
årsredovisningen. 

  
 Hur drivs processen mot vår servicepartner för att kompensera oss för den förlust som vi gjort pga. 

att de orsakat oss problemet. 
Svar: Vi har anlitat en mycket vass advokat som driver processen.   
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 Förslag: Läste i årsredovisningen att priset höjdes tillfälligt för att betala reparationer. En del av dessa 
reparationer avser investeringar som ny turbin och dyl. I framtiden kommer vi även att ha 
investeringar av solkraftparker. Det vore bra om dessa investeringar i stället sågs som tillskott från 
medlemmar eller lån från medlemmar eller dylikt. I det fall vi får ut vinst i framtiden eller avyttrar 
vindandelar i framtiden kan det vara bra att kunna räkna av. 
 
Svar: Nej det avser inte några investeringar. Prishöjningen april-oktober beror på att vi inte haft 
några intäkter från Movind under i stort sett hela året 2021. 

  
 Stämmer det att om man har 100% andelsel, så är det inte aktuellt med timdebitering? 

Svar: I dagsläget är det ju ingen vits då priset för andelsel inte påverkas av när på dygnet du förbrukar 
din andelsel. Vi kommer att utreda nya affärsmodeller där vi skapar incitament för att styra om 
tilldelad andelsel till timmar med lågt elpris 

 
  

 Varför försöker vi inte att bygga upp en riktig vindkraftspark med ett större antal (mer än 10) 
vindkraftverk? Det skulle ge betydligt större incitament och vinstmöjlighet för Telge Energi Vinds 
medlemmar. M.a.o. skala upp verksamheten rejält! 
Svar: Det låter ju som ett roligt uppdrag. Målsättningen när vi startade föreningen var att vi skulle 
investera i 10 verk på olika ställen i Sverige. Tyvärr dalade intresset av att köpa vindandelar under 
åren 2013–2020 då vi haft mycket låga elpriser under perioden. Det svåra är att kunna lösa 
finansiering 

  
 Förstår inte alls denna graf. Den verkar utgå från att alla har bara 30% andelsspel??? 

Svar: Det var bara ett exempel. Procenten varierar beroende på hur många andelar du har och din 
faktiska förbrukning under en månad.  Den procentuella fördelningen baseras på förhållandet mellan 
en månads förbrukningen och för månaden tillgänglig andelsel. Den procentuella fördelningen 
förändras varje månad 

 
  

 Lägg ut produktionsstatistik på hemsidan framöver. 
Svar: Ja vi kommer att lägga ut mycket mer information månadsvis framöver 
 

 På hemsidan står aktuella priset från 2020 till 186kr per andel… 
Svar: Ja det är priset när föreningen återköper andelar  

  
 
 

 Gällande val av Peter W till valberedningen så föreslår styrelsen att vi gör ett litet porträtt om Peter 
W som beskriver honom er än att han är 53 och bor i Skåne  
Svar: Vi fixar det. 

 


