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Rapport från Hedvind och Movind 
Hedvind 

Hedvind har under perioden december-mars haft problem med nedisning vilket dragit ner produktionen 

men har trots dessa problem producerat 85 % av normalproduktion. Som tur var blåste det inte mycket de 

dagar som Hedvind stått stilla vilket lindrar intäktsbortfallet. Den låga produktionen för båda verken i 

februari resulterade i ett underskott på (275 MWh) mot andelsuttaget i februari.  

 

Movind 

Movind har sen starten i december inte haft några problem med isbildning eller andra tekniska problem. 

Produktionen december–mars motsvarar 85 % av normalproduktion vilket beror på sämre 

vindförhållanden under perioden än normalt.  

 

 
Ekonomisk Rapport  
Det ekonomiska rörelseresultatet före avskrivningar t o m februari (efter 11 månader) är 1,85 Mkr vilket är 

marginellt lägre än budget trots extremt låga el- och elcertifikatspris i början av perioden. Resultatet efter 

avskrivningar är -0,5 Mkr vilket är 0,3 Mkr bättre än budget mest beroende på att vi inte gör 

avskrivningar för Movind under september-december. Förutom avskrivningar har föreningen haft lägre 

kostnader för drift och underhåll av Movind eftersom övertagandet försenades med 4 månader. Budget 

för verksamhetsåret 2013/2014 är fastlagd som skall ge ett rörelseresultat på 2,7 Mkr före avskrivningar 

och ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster på - 1,25 Mkr 

 

 
Försäljning av vindandelar 
Det finns ca 1000 andelar kvar att sälja i Movind och det har återköpts 2600 andelar från Hedvind.  

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

Verksamhetsplan 
Föreningens styrelse arbetar med att revidera nuvarande verksamhetsplan. Efterfrågan av vindandelar 

har minskat och osäkerhet om priser på el och elcertifikat gör att styrelsen valt att se över tidplanen för 

föreningens tillväxt takt.  Målsättning är dock att verksamheten skall fortsätta att växa i enlighet med 

nuvarande verksamhetsplan.  

 

Det är av stor vikt att  

 

1) föreningen på sikt växer vidare med fler medlemmar och nya vindkraftverk som gör att 

föreningen får en ännu mer stabil ekonomi 

2) föreningen kan erbjuda sina andelsägare ett lågt stabilt elpris under lång tid framöver 
3) föreningen fortsätter att stödja utbyggnaden av vindkraft 

 

Beslut om reviderad verksamhetsplan skall tas på kommande styrelsemöte i föreningen den 10 juni. 

 

 


