
Telge Energi Vind Ekonomisk förening 
 
Information från styrelsen januari 2020 
 
Rapport från Motvind 
Movind satte personligt rekord för en månad i januari med 760 000 kWh. Det följdes upp i februari då 
Movind tangerade sitt rekord.  Movind hade dock ett längre driftstopp ca 4 veckor under 
november/december 2019. Stoppet berodde på ett avbrott i elnätet så att Movind varken kunde 
förbruka el eller mata ut elproduktion. Det pågår förhandlingar med Eon om avbrottsersättningens 
storlek då föreningen förlorade intäkter på ca 200 000 SEK p g a driftstoppet. Movind har från april till 
februari producerat 4,5 GWh vilket är normalt för perioden trots problemen i slutet av året.  
 
Rapport från Hedvind 
Hedvind tangerade sitt rekord från december 2013 med drygt 1 Miljoner kWh i januari och 
tillsammans med Movind blev det rekordproduktion för både januari och februari. Hedvind har inte 
haft några driftstörningar under perioden april-februari. Hedvind har under samma period producerat 
6 GWh vilket är 0,5 GWh bättre än normalt för perioden.  
 
Ekonomisk Rapport  
Det ekonomiska rörelseresultatet per den 28 februari dvs april 2019 t o m februari 2020 före 
avskrivningar blev - 0,3 Mkr vilket är 0,7 Mkr sämre än budget. Resultatet efter avskrivningar och 
finansiella poster blev - 1,9 Mkr vilket är 0,8 Mkr sämre än budget. Föreningen har 5 Mkr i kassan. 
Resultatet beror till största delen på att vi tappat 1,2 Mkr i intäkter p g a betydligt lägre el- och 
elcertifikatpriser än budget.  
 
Enkätundersökning visar stort intresse för solandelar 
Resultatet från en webenkät hösten 2019 visar att 27 % av Telge Energis kunder är intresserad av att 
köpa andelar i en solcellspark och att 65 % av de som är ganska eller mycket intresserad är beredd att 
investera upp till 10 000 kr i andelar. 
 
Föreningen tittar på flera markområden för att bygga en solcellspark  
Föreningen har under en tid hoppats på att få tillåtelse att bygga en solcellspark i Järna Trafikplats på 
mark som inte kommer att kunna användas för bostäder eller jordbruk. Trafikverket är positiv till 
förslaget men tyvärr dröjer man med beslut då det finns oklarheter med Ostlänken och den nya 
järnvägen som kommer att byggas i anslutning till trafikplatsen. Därför tittar föreningen  nu på andra 
markområden i Södertälje kommun som är lämpliga för att bygga föreningens första solcellspark. 
 
Beslut om höjt medlemspris 
Styrelsen tog under hösten 2019 beslut om att höja medlemspriset med 7 öre/kWh till 26 öre. 
Styrelsen informerade om beslutet på föreningsstämman och ett brev gick ut till alla medlemmar i 
november. Föreningen har under de första 10 åren haft intäkter från tilldelade elcertifikat med ca 15 
öre per producerad kWh. Under hösten sjönk priset på elcertifikat till ca 5 öre/ kWh och prognosen 
från samtliga experter är att priset fortsätter vara mycket lågt under resten av 2020-talet. Att 
intäkterna från elcertifikatsystemet går ned kraftigt får mycket stor inverkan på föreningens 
ekonomi. Därför tvingades styrelsen ta beslut att höja självkostnadspriset den 1:a januari 2020. 
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