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Hedvind 

Hedvind har under årets första 4 månader producerat 2,45 GWh vilket är 12 % bättre än förväntad normal 

produktion för perioden. 

 

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. Driftstoppet har varat under 5 månader mest 

beroende på att vissa reservdelar inte fanns i lager och måste tillverkas på beställning. Movind förväntas 

startas upp igen i början av maj. Föreningen drabbas inte av några kostnader för reservdelar och 

reparationer eftersom det är ett garantiärende. Föreningen har dessutom en försäkring som ersätter 

produktionsbortfallet minus 3 karensdagar.  

 
Ekonomisk Rapport  
Det ekonomiska rörelseresultatet per den 31 mars dvs verksamhetsåret 2013-2014 före avskrivningar blev 

2,45 Mkr vilket är 0,2 Mkr lägre än budget. Avvikelsen beror på lägre produktion för Movind, samt lägre 

elcertifikatspris än förväntat. Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster blev -1,55 Mkr vilket är 

ca 0,26 Mkr lägre än budget. Föreningen har 2,9 Mkr i kassan och drygt 2000 elcertifikat till ett aktuellt 

värde av ca 0,35 Mkr. Föreningen har även ett osålt lager av ca 3000 vindandelar. 

 

Försäljning av vindandelar 
Föreningen har den 1 april drygt 3000 andelar i lager. Telge Energi kommer att göra ett antal 

försäljningsaktiviteter under hösten 2014.  
 
Verksamhetsplan 
Arbetet med att bearbeta tänkbara samarbetspartners pågår men har ännu inte givet något resultat. 

Styrelsen gav ett uppdrag till verksamhetsförvaltare att ta fram budgetkalkyler på ett nytt respektive 

begagnat nyckelfärdigt vindkraftverk samt vilka möjligheter som finns till finansiering. Styrelsen 

bedömer att prisnivån för att köpa ett tredje verk är attraktiv. Målet är att växa med 4 nya vindkraftverk t. 

o. m 2016. 

 

Årsstämma 2014 
Styrelsen beslutade att årsstämman skall äga rum lördag 20 september 10-14 i Södertälje. Avisering om 

datum och plats samt påminnelse om tider för motioner skall finnas på föreningens hemsida senast 15 

maj. 

 

 

 

Stefan Sundelius  Johan Öhnell 

Verksamhetsförvaltare  Ordförande 

 

 


