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Hedvind 

Hedvind har under kalenderåret 2014 producerat 6,4 GWh vilket är 0,5 GWh mer än förväntad normal 

produktion för perioden. Januari 2015 verkar dessutom bli en mycket bra månad.  

 

Movind 

Movind har sedan i mitten av maj producerat 3 GWh vilket är ca 1 GWh lägre än förväntad produktion för 

perioden. Januari 2015 blir dock en mycket bra månad även för Movind. En Garantibesiktning av Movind 

gjordes under senhösten 2014. Besiktningen genomfördes av ett oberoende teknikbolag. Resultatet var i 

stort positivt men det blev en anmärkningslista som kräver mer eller mindre åtgärder. Green Extreme 

kommer att åtgärda samtliga punkter på listan under första kvartalet 2015. Vi planerar att därefter göra en 

efterkontroll. 

 
Ekonomisk Rapport  
Det ekonomiska rörelseresultatet per den 31 december före avskrivningar blev 0,73 Mkr vilket är 0,2 Mkr 

bättre utfall mot budget. Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster blev -1,95 Mkr vilket är 0,5 

Mkr bättre utfall mot budget. Föreningen har 4,3 Mkr i kassan och drygt 5900 elcertifikat till ett aktuellt 

värde av ca 1 Mkr.  

 

 
Försäljning av vindkraftsandelar 
Föreningen har i slutet av januari 1800 andelar i lager. Telge Energis sålde under november och 

december 2014 drygt 3000 andelar 
 
 
Verksamhetsplan 
Föreningsstämman i september 2014 gav styrelsen mandat att investera i ett 3:e verk där 100 % av 

produktionen säljs på spotmarknaden med rätt förutsättningar för projekt och finansiering. Stämman 

beslöt också att den maximala belåningen av de två verk som är i drift ska vara 50 %, vilket innebär att ett 

tredje verk får kosta maximalt 30 Mkr. 

Vid styrelsemöte den 24 november gav styrelsen uppdrag till Johan och Stefan att gå vidare med att 

utvärdera 2 av inkomna projekt. Utvärdering av de två verken redovisades på styrelsemötet. Styrelsen gav 

därefter uppdrag till Johan och Stefan och gå in i slutförhandling med ett av verken som skall byggas i 

Skåne med start våren 2015. Samtidigt inleds slutförhandlingar med den bank som lämnat offert och visat 

intresse att ge lån till köpet. De slutliga underlagen för beslut om köp av föreningens 3:e verk beräknas 

vara klart i slutet av februari. Nytt styrelsemöte för beslut om köp planeras i början av mars 2015. 
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