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INFORMATION FRÅN TELGE ENERGI VIND
EKONOMISK FÖRENING
Sverige har under hösten och vintern haft en extrem elmarknad med mycket höga elpriser.
Det har inneburit att värdet av att vara medlem varit rekordstort denna vinter. Samtidigt har
ett av föreningens två vindkraftverk, Movind i Kalmar län, stått stilla större delen av året
2021. Det har inneburit att föreningen varit tvungen att köpa in el för att täcka
medlemmarnas förbrukning till vinterns höga elpriser. Vilket fått till följd att föreningen inte
haft några intäkter från den överproduktion som vi normalt sett har.

Status Movind
I vårt senaste medlemsbrev aviserade vi en tillfällig prishöjning av medlemspriset till 49 öre
/kWh exklusive moms. Anledningen till prishöjningen var att Movind i Kalmar län stått stilla
större delen av 2021. Föreningens kassa dränerades på grund av uteblivna
produktionsintäkter från Movind. Problemen är nu lösta och vindkraftverket producerar
normalt sedan mitten av mars 2022. Om det inte inträffar några nya haverier under året så
kommer föreningen att sänka medlemspriset igen från och med 1 november.

Ökade profilkostnader (skillnad mellan dag & natt)
Utöver de kraftigt stigande elpriserna, har det senaste året inneburit stora skillnader i
elpriset mellan dag och natt. Det stora prisskillnaderna mellan de timmar som våra
vindkraftverk producerar och de timmar när medlemmarna förbrukar sin andelsel innebär
en ökad kostnad för föreningen. Tyvärr ser det ut som att dessa prisskillnader mellan
dygnets timmar kommer att fortsätta och att föreningen måste ta höjd för dessa kostnader
framöver. Mer information om ökade profilkostnader och framtida medlemspris kommer att
meddelas på kommande årsstämma.
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Årsstämma i september
Tisdagen den 27 september är det dags att boka in årets föreningsstämma för
vindandelsföreningen Telge Energi Vind! Stämman kommer att vara både fysisk och digital
. Kallelse till stämman 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
motion innan stämman. Motioner skall mejlas till telgeenergivind@telge.se

Frågor eller funderingar?
Om du har frågor till styrelsen skickas dessa till telgeenergivind@telgeenergi.se. Vill du
däremot ha hjälp med något administrativt kan du kontakta kundservice på 020-34 40 40
eller kundservice@telgeenergi.se.
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