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Hedvind 

Hedbodbergets alla vindkraftverk stod stilla under en vecka i december p.g.a. av nedisning och Hedvind 

blev inget undantag. Som tur var blåste det inte mycket de dagar som Hedvind stod still vilket lindrar 

intäktsbortfallet. Hedvind producerade under kalenderåret 2012 6,4 GWh trots nedisning och 2 veckor 

avbrott i juni vilket är drygt 8 % bättre än normalproduktion(5,9 GWh). Tillgängligheten blev 94,4 och 

medelvinden 7,7 m/sek 

 

Movind 

Det formella övertagande av Movind gjordes 12-12-2012. Föreningen har tecknat ett 5 årigt 

fullserviceavtal med Green Extreme AB. Movind producerade 500 MWh under december vilket är något 

mindre än en normalmånad(560 MWh).  

 

Ekonomisk Rapport  
Det ekonomiska rörelseresultatet före avskrivningar t o m november (8 månader) är 320 tkr sämre än 

budget. Dock släpar intäkter för elcertifikat Movind som under november uppgår till ca 100 tkr. Tappet 

beror mest på att vi har haft betydligt lägre intäkter p.g.a. extremt låga elpriser under sommaren och 

hösten. Resultatet efter avskrivningar är dock 203 tkr bättre än budget beroende på att vi inte gör 

avskrivningar för Movind under september-november.  

 
Försäljning av vindandelar 
Försäljning av vindandelar gick mycket bra under hösten men försäljning avtog väsentligt under 

december. 54 000 andelar är hittills sålda, vilket innebär att det finns ca 2500 andelar kvar att sälja för 

Movind. Totalt har föreningen sålt drygt 100 000 andelar till ca 3000 medlemmar/andelsägare.  
 
 

Verksamhetsplan 
I föreningens verksamhetsplan finns en tillväxtstrategi som pekar på att föreningen under perioden fram 

till januari 2016 skall växa till 10 vindkraftverk som skall ägas av 25 000 andelsägare.  Tidsplanen säger 

dessutom att föreningen under hösten 2012 skall inleda upphandling av verk nr 3. Med anledning av 

minskad efterfrågan och låga elpriser har styrelsen i november startat arbetet med att revidera 

verksamhetsplanen. Arbetet innebär att ta fram en gemensam omvärldsbild för andelsägd vindkraft 

gällande lönsamhet, risker och efterfrågan av vindandelar. Målet för arbetet är att ta fram ett bra 

beslutsunderlag till en ny omarbetad verksamhetsplan. Styrelsen beslutade följande i frågan: 

 

• Att i samarbete med Telge Energi ta fram ett gemensamt underlag för beslut om verksamheten de 

2 kommande verksamhetsåren fram till våren 2015. 

 

• Att dela upp arbetet i styrelsen med att fortsätta analysera risker och framställa konsekvenser vid 

olika scenarior  

 

• Att tydliggöra de ekonomiska målen för föreningen 

 

• Att ta beslut om en ny verksamhetsplan innan midsommar 2013 


