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VästanVind
Hej!
Nu har VästanVind levererat sin andelsel till medlemmarna för 26 öre/kWh i över två
månader. Allt verkar fungera som det ska med både det administrativa
vindkraftproduktionen från vårt verk. Försäljningen har nått 95 % täckning av tillgängliga
andelar men dessutom har ju Göteborg Energi andelar som på sikt skall avyttras. Det finns
alltså utrymme för fler medlemmar, vilket du gärna får berätta för dina bekanta.
Medlemsantalet i föreningen är över 370 stycken med en tillströmning av en handfull i
veckan. Nu står vi inför kooperativets första riktiga årsstämma 31 maj, som vi hoppas du
möter upp på. Till sommaren hoppas vi kunna arrangera studiebesök till vårt verk på
Töftedalsfjället, vilket det verkar finnas intresse för. Återkommer i frågan.
För övrigt tar vi här upp lite produktionsdata för vårt verk, att vi finns på Facebook och att
vår förening studerats i C-uppsats. Tyck gärna till om sådant du vill att vi ska ta upp i
Nyhetsbrevet.
Trevlig läsning!

Produktionen följer prognos
Vi hade ett verkligt starkt vindår 2011 med över
15 % mer vind än normalt här i Västsverige.
Speciellt minns vi en mycket blåsig december
där en del verk producerade så mycket som
40 % över prognosen för månaden. 2012 har
inletts mer normalt. Vi hade en svag vindperiod
några veckor i januari över månadsskiftet då ett
starkt högtryck gav kyla och stiltje. Sammantaget
Töftedalsfjället
foto www.perpixel.se
för inledande två månader ligger utfallet för
produktionen något under prognostiserade
värden. Det kan också sägas att vårt verk står sig väl
när det gäller tillgänglighet och elproduktion i förhållande till öviga verk i parken.
Se produktionsdata på levererad el i följande tabell.
Uppföljning 2012 VästanVinds verk på Töftedalsfjället DalsEd
Utfall MWh/mån Prognos
Totalt utfall ack
MWh/mån
MWh
Januari
634
721
634
Februari
685
659
1319

Avvik prognos
MWh
-87
-61

Årsstämma VästanVind 31 maj
På eftermiddagen/kvällen (prel. kl 17-19) den 31 maj hålls VästanVinds årliga stämma på
Elyseum Västgötagatan 2 i Göteborg. Förutom genomgång av föreningens ekonomi och val
till styrelseposter blir det ett extra mötesinslag med Henrik Wallgren. Han kommer att
berätta om sitt planerade äventyr att med ett vinddrivet markfordon, en windwagon, ta sig
fram över amerikanska prärien. Valberedningen är intresserad av att utöka styrelsen med
en ledamot i rollen som kassör. Särskild intresseförfrågan kommer skickas ut nästa vecka.
Motioner till årsmötet skall vara inkomna senast 31 mars. Utlysning av årsstämman sker på
www.vastanvind.se Välkommen!

VästanVind har undersökts av studenter
På uppdrag av Göteborg Energi har två studenter från Media- och kommunikationsprogrammet på Göteborgs Universitet, Linnea Rosell & Carolin Lennartsson har i sin Cuppsats, VästanVind en frisk fläkt eller en lätt bris?, just studerat vår andelsförening. Ett
tjugotal intresserade på Göteborg Energi och DinEl fick i februari presenterat det spännande
resultatet. Uppsatsen utfördes som en djupintervju med 12 personer, 6 befintliga
medlemmar i VästanVind och 6 möjliga medlemmar. Antingen hade respondenten stor
kunskap i frågan om kooperativ vindkraft, eller ingen alls. Både miljö och ekonomi
bedömdes lika viktiga, men beslutsfattandet avgörs av ekonomin. De intervjuade ville få
hjälp med var information gick att hitta men ville sedan själva söka vidare. Det ansågs viktigt
att hålla hemsidan uppdaterad och göra den användarvänlig. Här hämtas en stor del av
informationen. Viktigt är det också med geografisk närhet till vindkraftverket, vilket ger ökad
koppling till nyttan. Att visa den bakomliggande organisationen och att det är en seriös,
erfaren aktör är ytterligare en avgörande faktor för att man ska satsa på medlemskap i
VästanVind.
Rapporten kan beställas genom mejl till mattias.paijkull@goteborgenergi.se

Röster från medlemmar
I kommande nummer av DinEls kundtidning Du och din el har ett par av våra medlemmar
fått uttrycka lite tankar om deras engagemang i VästanVind.
Ulf Ahlstedt, Advokat, Göteborg
När jag skulle förnya mitt avtal med DinEl nämnde deras säljare att det gick att köpa in sig i
ett vindkraftskooperativ. Jag gick in och sökte information på nätet och beslutade mig för att
köpa andelar. Dels för att det verkade vara en säker och lönsam investering redan från
början, dels för att jag har ett starkt miljöengagemang. Jag använder el från vindkraft till min
bostad men även till mitt fritidshus som tidigare använde vanlig el för uppvärmningen.
VästanVind är bra för plånboken och miljön, det är något jag gärna berättar för släktingar,
vänner och kollegor.
Karin Storm, Egenföretagare, Hisingen
Mitt företag är miljödiplomerat och därför kändes det helt rätt att köpa andelar i VästanVind.
Den ekonomiska kalkylen verkade vettig och det kändes tryggt och långsiktigt att det var
kommunala bolag som drog i gång projektet. Dessutom är känslan viktig — som delägare
kan jag när som helst åka och hälsa på mitt vindkraftverk, det är faktisk lite speciellt.

Diskutera vindkraft på Facebook
VästanVind har bildat en Facebook-grupp för
att du som medlem ska kunna diskutera aktuella
frågor och följa vilka trender som råder runt vindkraft.
Styrelseledamoten Anna Jivén håller i rodret och hälsar dig
välkommen i gänget. Du hittar fb-gruppen här:
www.facebook.com/vastanvind

Anna Jivén styrelseledamot
och Facebook-administratör

Kontakt VästanVind
Hemsida www.vastanvind.se, Mejl info@vastanvind.se, Tel. 031-34 64 060

