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Föreningsstämman gick av stapeln
Den 15 maj gick VästanVinds föreningsstämma av stapeln på Elyseum i Göteborg. Ett 60-tal
medlemmar hade hittat dit och kvällen bjöd på såväl spännande föredrag om hur tekniken i
vårt vindkraftverk fungerar och den sedvanliga stämman.
I samband med föreningsstämman var det dags att tacka av Linda
Evans Thörnqvist som valt att lämna sitt styrelseuppdrag som kassör.
Ett stort tack även till Lena Moberg, DinEls styrelserepresentant som
fått ny tjänst på Göteborg Energi och därmed lämnat över ansvaret
till Dennis Jonsson från DinEl. Två nya ansikten har därmed dykt upp
i styrelsen, vilka ges en kortare presentation nedan. Även Carolina
Dolff har valt att stiga åt sidan från sitt sekreteraruppdrag. Dock blir
Carolina kvar i styrelsen som ledamot ett år till, vilket vi är väldigt
glada för. Istället för Carolina valdes Åsa Lindbom till sekreterarere.
Styrelsen består nu av Gunnar Bengtsson (ordförande), Håkan Spångberg, Björn Killman, Carolina Dolff, Åsa Lindbom (sekreterare), Berndt
Bolms, Dennis Jonsson och Robert Kihlén (kassör).
Sist men absolut inte minst, tack till våra medlemmar som besökte
föreningsstämman! Protokoll från föreningsstämman kommer inom
kort att läggas ut på hemsidan och på facebook.

Fyra snabba frågor till Robert Kihlén
Robert jobbar som redovisningsekonom för Göteborg Energi och
efterträder Linda Evans Thörnqvist
på styrelseposten som kassör.
Varför valde du att bli medlem i
Västanvind?
- Jag gick med i Västanvind för
kombinationen ”bra för plånboken och bra för miljön”.
Vad har du för förväntningar på
föreningen?
- Jag hoppas att föreningen fortsätter växa och att medlemmarna ska känna att de har gjort
en bra investering för såväl sin egen del som för miljöns skull.
Vad gör du när du inte sitter med siffror åt Göteborg Energi?
- På fritiden ägnar jag mycket tid med familjen, men jag motionsidrottar också med löpning och triathlon.
Vilka är dina bästa energibesparande/miljövänligaste tips?
- Det är att ställa bilen så mycket som möjligt och cykla, gå
eller springa istället!

Fyra snabba frågor till Dennis Jonsson
Dennis efterträder Lena Moberg
och är således DinEls styrelserepresentant. Till vardags jobbar
Dennis som avdelningschef för
Företagsförsäljning på DinEl
som dels har hand om konsumerande kunder dels sköter affärerna med ca 400 vind- och
vattenkraftproducenter.
Varför valde du att bli medlem i Västanvind?
- Jag blev medlem då jag har
ett stort intresse för förnybar energi.
Vad har du för förväntningar på föreningen?
- Jag hoppas att antalet medlemmar fortsätter att växa och
att vi fortsatt skapar en stabil ekonomi. Jag har även en förhoppning om att det blåser mycket på Töftedalsfjället!
Vad gör du när du inte styr och ställer med Företagsförsäljningsavdelningen?
- Då umgås jag gärna med min familj och mina vänner eller
tar en löprunda utmed havet. Jag reser ofta och gärna, nu
närmast bär det av till Provence.
Vilka är dina bästa energibesparande/miljövänligaste tips?
- Att tipsa dina vänner om att gå med i Västanvind! Och dra
ur sladden på dina gamla elapparater, de kan dra rätt mycket
även på standby.
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Namntävling och studiebesök
Vi tycker inte riktigt att ”Verk 22” är ett särskilt smickrande namn på ett vindkraftverk… I samband med föreningsstämman utlystes därför en namntävling! Kanske
har just du kommit på ett perfekt och snillrikt namn? Vi uppmuntrar således alla våra
medlemar att gnugga kreativitetsknölarna och skicka in sina förslag till oss på info@
vastanvind.se. Du kan också lämna ett avtryck på vår facebooksida.
Senast den 31 augusti vill vi ha ditt förslag. Styrelsen kommer därefter att välja ut det
vinnande förslaget och verket kommer att ”döpas” i samband med det studiebesök
som är planerat att anordnas till hösten om allt vill sig väl. Styrelsens beslut av vinnande förslag går inte att överklaga. Önskemål om studiebesök har framkommit på
såväl föreningsstämman som tidigare under året och är nu under planering. Information om detta återkommer så snart det är möjligt.
Behöver du inspiration till ditt namnförslag? Önskemål har framkommit att visa fler
bilder på vårt verk. Därför har vi nu lagt upp nya bilder på hemsidan under ”Nyheter”
och på facebook - ta en titt! Eller varför inte packa ner kaffe och bullar i en korg och
åka på en sommarutflykt till Töftedalsfjället?
Fotot till vänster är taget vid den bladinspektion som gjordes under hösten 2012. Tekniker kontrollerar
bladen genom att hissa ner sig från tornen för att titta och känna på bladen. Varje torn tar 2-3 timmar att
kontrollera. För omväxlings skull är det bra om inte blåser alltför mycket! Foto: Jonas Boman

Så blåste det i maj

Efter första kvartalets svaga vindar har nu produktionen återvänt till mera normala siffror och i april och maj var produktionen
något över prognos. I maj uppgick produktionen till 501 MWH trots att hela parken stod stilla under 23 timmar den 14-15 maj
p.g.a. en kortslutning i nätanslutningen som Vattenfall fick åtgärda.
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Diagrammet visar månadsproduktionen för verk 22 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 januari 2013.

Glad sommar önskar styrelsen!
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