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Hedvind 

Hedvind går som tåget och har t o m april 2015 producerat 3,2 GWh (147 %) vilket är 1 GWh mer än 

förväntad normal produktion för perioden. Att produktionen är bättre än förväntat betyder mycket för 

föreningens ekonomi när det just nu är låga el- och elcertifikatpriser. 

 

Movind 

Movind har i år producerat 2,1 GWh vilket är ca 1 GWh lägre an förväntad produktion för perioden. 

Movind har dock haft driftstopp p g a en trasig ventil i 3 veckor under februari/mars vilket motsvarar ca 

0,4 GWh.  

 
Ekonomisk Rapport  
Det ekonomiska rörelseresultatet per den 31 mars dvs. vid årsbokslut verksamhetsåret 2014-2015 före 

avskrivningar blev 0,83 Mkr vilket är nästan på öret samma siffra som budget. Resultatet efter 

avskrivningar och finansiella poster blev – 3,1 Mkr vilket överensstämmer med budget. Föreningen har 4,3 

Mkr i kassan och drygt 8000 elcertifikat till ett aktuellt värde av ca 1,1 Mkr  

 
Försäljning av vindkraftsandelar 
Föreningen har per den 21 maj 3964andelar i lager som kan jämföras med 4300 andelar i slutet av 

november 2014.  En framgångsrik försäljningskampanj drogs igång av Telge Energi i slutet på förra året 

som resulterade i 2500 sålda vindandelar enbart i december. Försäljningsinsatsen bidrog till att lagret 

kom ner till 1800 andelar i januari 2015. 

 
Upphandling av verk 3 
Undertecknad fick uppdrag att upphandla ett vindkraftverk med 90-95 % finansiering med banklån 

istället för vindandelar.  Styrelsen har därefter utvärderat kalkyler och inkomna anbud för att köpa ett 

tredje vindkraftverk men beslutade att avvakta köp i dagsläget. Styrelsen gör bedömning att priset på nya 

vindkraftverk kommer att fortsätta gå ner och att priset på elcertifikat kommer att gå upp om ca 1- 2 år. 

Verksamhetsförvaltaren fick ett uppdrag att bevaka marknaden och följa prisutvecklingen för att kunna 

bedöma när det kan vara är lämpligt att göra en ny upphandling och köpa verk nummer 3. 

 

Föreningsstämma 17 september 
Den årliga föreningsstämman kommer att äga rum i Södertälje torsdag den 17 september. Kallelse till 

stämman kommer att skickas ut per post i slutet av augusti.  
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