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Rapport från Hedvind och Movind
Hedvind
Hedvind satte nytt personligt rekord i produktion under en månad i december. Det nya rekordet ligger på
1,1 GWh (1 100 000 kWh). Hedvind har under hela året 2013 producerat 6,85 GWh vilket är 16 % bättre än
förväntad produktion ett normalår.
Movind
Movind drabbades p g a stormen i början av december av en allvarlig skada på ett antal motorer och
växellådor som vrider turbinen mot vindriktningen. Reservdelar är beställda men leveranstiden är lång
vilket innebär att reparationsarbetet inte kommer igång förrän under senare delen av våren. Vår
försäkring täcker samtliga kostnader för reservdelar, reparation och produktionsbortfall förutom 3
karensdagar. Movind har under helåret 2013 producerat 4,5 GWh vilket motsvarar 67 % av förväntad
produktion ett normalår. Den låga produktionen under 2013 kan hänföras till våra driftsstopp i juni och
december månad samt betydligt sämre vindförhållanden i området än ett normalår.

Ekonomisk Rapport
Det ekonomiska rörelseresultatet per den 31 december dvs 9 månader in på verksamhetsåret 2013-2014
före avskrivningar blev 1,58 Mkr vilket är 0,3 Mkr lägre än budget. Avvikelsen beror på lägre produktion
för Movind än förväntat utfall, lågt elcertifikatspris. Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster
blev -1,4 Mkr vilket är ca 0,3 Mkr lägre än budget. Föreningen har 2,3 Mkr i kassan och tillgångar i form av
ca 2000 vindandelar samt 1900 elcertifikat till ett aktuellt värde av ca 0,35 Mkr

Försäljning av vindandelar
Föreningen har den 1 oktober drygt 2000 andelar i lager. Telge Energi kommer att göra ett antal
försäljningsaktiviteter under våren 2014.

Verksamhetsplan
Styrelsen har tagit beslut om ny verksamhetsplan som sträcker sig till 2016. Därmed kommer arbetet med
att bearbeta tänkbara samarbetspartners sättas igång. Samarbetet med Telge Energi fortsätter som
tidigare men samarbetsavtalet med Telge Energi har gjorts om så att föreningen kan välja att samarbeta
med andra elbolag och organisationer för rekrytering av nya medlemmar. Målet är att växa med 4 nya
vindkraftverk t. o. m 2016.

