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Säg hej till Elvy!

Ett sextiotal medlemmar hittade vägen upp till Töftedalsfjället den 6 oktober trots tät dimma, men väl uppe på toppen skingrades slöjorna och dagen bjöd på oklanderlig höstsol och
friska vindar.

En del medlemmar tog sig upp till
Töftedalsfjället för egen maskin,
men de allra flesta hade valt att
åka med vår chartrade buss från
Göteborg. Väl framme bjöds de
hungringa resmagarna på förtäring. För inget smakar väl bättre
än Bullens pilsnerkorv i bröd med
rostad lök, en skvätt ketchup och
en klick senap ute i naturen? Därefter tog medlemmen Thomas
Svensson till orda. Thomas är
inte bara en engagerad medlem
i VästanVind, han besitter också
Alla 200 korvar gick åt!
expertkunskap av såväl vindparken som helhet och den specifika
verksmodellen (Siemens 2,3 MW) då han tidigare har arbetat
som driftingenjör på Göteborg Energi med ansvar för driften
av vindkraftverken i Töftedal. Idag arbetar han som drift- och
underhållsingenjör på Stena Renewable AB.

Fika i solen vid Elvys fot.

Grattis Oscar, vinnare av tipspromenaden!

som var och en tyckte var bäst. Det vinnande namnet blev
Elvy (eller ”El-vy” om man så vill) och bidraget skickades in av
Patrik Nilsson från Göteborg. Patrik fick, förutom äran, en liten
symbolisk vinst tillskickad på posten.
Tiden går fort när man har trevligt och timmarna sprang iväg
under dagen. I samma veva som bussen avgick mot Göteborg
igen meddelade Lars-Henrik Hansson, högspänningsansvarig
på Rabbalshede Kraft AB, att vindkraftverken producerade sin
maximala effekt. Det sker ungefär vid en vindhastighet om
13-14 m/s. Då vindhastigheten överstiger denna nivå regleras vindkraftverket så att effektuttaget hålls konstant, för att
på så vis minska påfrestningarna på vindkraftverket och dess
komponenter.

Thomas Svensson höll ett intressant föredrag om vindkraftverkens teknik.

För att testa medlemmarnas vindkraftkunskaper hade en kortare slinga med tipspromenadfrågor satts upp runt omkring
verksplatsen. I målgången väntade den värmande kaffepannan och smaskigt kaffebröd medan talongerna rättades.
Det var jämt i toppen men vinnare av tipspromenaden blev
dagens yngsta besökare, coolingen Oscar Paijkull, som hade
kommit dit tillsammans med pappa och farfar. Som grattis fick
Oscar ett gäng ekologiska chokladkakor med sig hem.
Under dagen avslöjades också vilket namn vårt verk har fått.
Många fyndiga namnförslag trillade ner i brevlådan under
namntävlingen som utlystes efter sommaren, men tyvärr kan
ju bara ett förslag vinna. Samtliga inskickade förslag listades
och styrelsemedlemmarna fick därefter rösta på det förslag

Kamerorna smattrade runt omkring verket.

Tack till Lars-Henrik som kunde hålla grindarna öppna åt
oss, till Thomas som ville hålla föredrag och tack till alla er
medlemmar som skickade in bidrag till namntävligen och
som kom till Töftedalsfjället!
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Välbesökt i montern
Den 24-27 oktober arrangerades Hem & Villa-mässan på Svenska mässan i Göteborg.
VästanVind var sjävklart där!
Lika självklart som att välja rätt värmepump och
rejäla husgeråd borde det ju vara att välja miljövänlig el till ett bra pris, tycker vi. Och visst var det
många som visade sitt miljöintresse i vår monter.
Några andelar såldes direkt på plats med de allra
flesta spekulanter valde att besöka våra efterföljande informationsmöten på Elyseum.

När det var full rulle i montern fanns tyvärr ingen
tid till att knäppa kort. På bilden syns styrelseledamot Robert Kihlén in action!

Vi tackar alla som var med och deltog som monterpersonal på mässan och ett särskilt stort tack
vill vi ge till våra engagerade medlemsambassadörer som ville vara en del av dagarna!

Produktionsrekord i november!
Det har generellt varit ett dåligt vindår i hela Sverige. Men i november ryckte vädergudarna
upp sig i kragen och bjöd på friska tag. I november producerade Elvy mer än någonsin!
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Diagrammet visar månadsproduktionen för Elvy i Vindpark Töftedalsfjället. De ljusblå staplarna visar den prognosticerade produktionen och de mörkblå
staplarna visar det faktiska produktionsutfallet under 2012. Turkos stapel visar produktionsutfallet under 2013.

God Jul och gott nytt önskarVästanVind!
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