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Rapport från Hedvind och Movind 
 

Hedvind 

Hedvind har under verksamhetsårets 8 första månader producerat 4,0 GWh vilket är 0,5 GWh bättre än 

normal produktion för perioden. Den totala elproduktionen från båda verken under perioden blev 7,1 

GWh.  

 

Movind 

Movind har under verksamhetsårets första 8 månader producerat 3,1 GWh vilket är 0,5 GWh sämre än 

normal produktion. Vi fick ett kortare avbrott i oktober p g a en trasig bladpositionsgivare som byttes ut. 

 
Ekonomisk Rapport  
Det ekonomiska rörelseresultatet per den 30 november dvs. 8 månader in på verksamhetsåret 2016-2017 

före avskrivningar blev 1,1 Mkr vilket är 0,7 Mkr bättre än budget. Resultatet efter avskrivningar och 

finansiella poster blev – 0,7 Mkr vilket är ca 1,0 Mkr bättre än budget. Föreningen har 5,7 Mkr i kassan och 

16 300 elcertifikat till ett aktuellt värde av ca 2,2 Mkr.  

 
Försäljning av vindkraftsandelar 
Föreningen har per den 22 december ca 800 andelar i lager och ca 2200 andelar som ligger som 

förmedlingsuppdrag att sälja till nominellt pris. Under senhösten har det sålts 300 andelar vilket 

indikerar att efterfrågan börjar öka igen.  

 
Beslut om stadgeändringar 
Vi har under det senaste åren fått en kraftig prisnedgång på nyckelfärdiga vindkraftverk. Det är därför 

viktigt att få mer flexibilitet i prissättning vid en eventuell justering av andelpriset i framtiden eller när 

föreningen väljer att köpa ett tredje verk. Därför ser styrelsen det lämpligt att justera det lägre intervallet 

från 600 kr till 100 kr. 

 

I dagsläget är det inte aktuellt att investera i ett tredje verk men vi har den senaste tiden sett ett allt större 

intresse av att investera i solkraft.  Tidigare var våra stadgar begränsade till att förvärva, äga och förvalta 

vindkraft och styrelsen såg därför en möjligheter att göra en ändring i § 3 genom att byta ut ordet 

vindkraft till förnybara energisystem.  Förslagen till stadgeändringar är nu beslutade i två efter varandra 

föreningsstämmor 
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