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Stort intresse för vindel i Ed
Dals-Ed

Mattias Paijkull från Göteborgs
Energi öppnade mötet om andelsinformationen på Hotell Dalsland
i Ed.
Han pekade på att jordens medeltemperatur stiger och att bland
annat koldioxidutsläppen ökar.
– Vi tar ett miljöengagemang
när vi är med i Västanvind, sa
Mattias Paijkull. Vi står inför en
stor utmaning inför framtiden
och vi har ett ansvar för hur vi
påverkar klimatet.

Garanti under fem år

Mattias Paijkull från Göteborg
Energi pratar vindel.
för de som kommit till mötet.
En andel i vindkraftverket kostar 680 kronor och berättigar till
inköp av 100 kilowattimmar elström till ett självkostnadspris på
26 öre per kilowattimma. Till detta
kommer en medlemsavgift 200 kronor per år som garanterar att föreningen köper tillbaka dina andelar inom fem år. Efter de fem åren
får andelsägaren själv sälja sina
andelar på öppna marknaden.
– Insatsen ska behålla sitt värde över tiden, sa Håkan Spång-

Mattias Paijkull, Pia Borg, Håkan Spångberg och Håkan Andersson kom till Ed för andelsförsäljningen av
vindkraftverk. 
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berg. Grundtanken är att värdet
på andelarna ska vara lika stort
efter 20 år i föreningen.
Föreningen kommer att köpa
in sig i vindkraftsparken i Töftedal under november månad

och tillträda i januari.
På en fråga från publiken om
vad som händer vid ett haveri
på det andelsägda verket svarade Mattias Paijkull, att det kommer att lösas en skadeförsäkring

och en avbrottsförsäkring för att
täcka kostnaderna vid ett eventuellt haveri.

◗

Därefter presenterade Håkan
Spångberg den nystartade föreningen Västanvind där projektet i Dals-Ed med ett medlemsägt
vindkraftverk på Töftedalsfjället innebär startskottet för verksamheten. 74 procent av de 47 000
andelarna i det tänkta vindkraftverket var redan tecknade, det
var återstoden som fanns kvar

◗

Det var med stort intresse
som Edsborna tog emot vindkraftskooperativet Västanvinds erbjudande om att bli
delägare i ett av Töftedalsfjällets vindkraftverk. Ett drygt
hundratal kom till informationsmötet i Ed på torsdagskvällen.

Karl-Erik Andersson
0531-52 21 28
karlerik@dalslanningen.se
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◗

Det var gott om publik på vindelmötet i Ed.

Volvo lägger
ner i Uddevalla
Uddevalla. 2013 lägger Vol-

Nyhetstips?
Kontakta
redaktionen
0531-52 21 00 eller
redaktion@dalslanningen.se

Dalsland. En man från
Åmåls kommun åtalas för att
ha begått inbrott i en båt vid
Hermansbukten i Uddevalla
kommun. Vid inbrottet ska
den åtalade ha kommit över
bland annat alkohol och kläder. Skadestånd yrkas av målsägande med 3 800 kronor för
tillgripen jacka och uppbrutet
lås. Den åtalade har erkänt
stöld.
Samme man har någon
gång under perioden 31 augusti–2 september i Södra
Hamnen i Uddevalla olovligt
tagit och brukat en motorbåt.
Den åtalade har även från båten tagit en verktygslåda med
innehåll till ett värde av 1 500
kronor. Även denna gärning
har den åtalade erkänt.
Samme man är åtalad för
att försökt bryta sig in i en
personbil på Romansvägen i
Uddevalla och därifrån försökt att olovligen ta och tillägna sig gods till okänt men icke
ringa värde. Även detta tillgrepp erkänner den åtalade.

54321 åter till Mellerud
Mellerud

Biker Groove har de kallat
sig tidigare, nu heter grabbarna från Liverpool, som flera
gånger frälst publiken i Mellerud, 54321.
Fredag den 7 oktober spelar
de på Kulturbruket på Dal.
Hemma i England haglar lovorden över bandet som spås en lysande framtid. Killarna älskar
Mellerud efter flera spelningar
på Kanalyran. De har då bott på
Vita Sandar camping, där de gärna tar med sig instrumenten och
går ut i skogen för att spela akustiskt. De uppskattar lugnet och
tystnaden.
På Kulturbruket kommer bandet att bjuda på engelska covers
från 1960-talet fram till idag.
Dessutom stoppar de in in en och
annan egen låt.
Kvällen innan de anländer till
Sverige spelar de vid nyinvigningen av den kultförklarade Er-

◗

vo personvagnar, Pininfarina,
ner i Uddevalla. Det uppgav
bolaget i går.
– De låga volymerna i Uddevallafabriken motiverar inte
fortsatt produktion, säger
Volvo PV:s vd Stefan Jacoby
enligt ett pressmeddelande.
De 600 som jobbar på fabriken i dag erbjuds jobb i Göteborg eller på andra av Volvos
anläggningar i Sverige.
Under 2010 byggdes 10 000
bilar i fabriken i Uddevalla.

Åtal på tre punkter

Håkan Spångberg och Nils Alexandersson diskuterade vindel på Hotell Dalsland.

Bikers Groove har bytt namn till 54321 och kommer nu till Mellerud.
ics Club i Liverpool. Här spelade
förr Blondie, The Clash, Sex Pi-

stols, U2, Elvis Costello och Ultravox.
Susanne Ekstedt

