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Nu sänker vi priset på
andelselen!
Årsstämman 2012
Den 31 maj gick VästanVinds årsstämma av stapeln i Elyseums lokaler i Göteborg. Ett 50-tal medlemmar
av föreningens totalt 370 medlemmar besökte mötet för att prata vindkraft, besluta om föreningens framtid
och mingla över en kopp kaffe.
Föreningen har totalt 48 000 andelar, varav Göteborg Energi har förvärvat 23 520 andelar.
- Det var en förutsättning för att föreningen skulle kunna startas så pass snabbt. Målet är att Göteborg
Energi inte ska äga mer än 10 procent av föreningens andelar i slutet av 2012 och Göteborg Energi
kommer aktivt arbeta för att sälja sina andelar så snart som möjligt, säger Håkan Spångberg, som är
Göteborg Energis styrelserepresentat i VästanVind.
Föreningen har även 1 700 andelar kvar att sälja. Viktiga frågor under 2012 är således att sälja fler andelar,
att engagera medlemmar, säkra ekonomin (prissäkringsstrategi) och att betala av resterande lån.
En glad nyhet som meddelades på årsstämman var att Styrelsen beslutat om att sänka priset på andelsel
från 26 öre/kWh till 23 öre/kWh från och med 1 september! Styrelsen motiverar sänkning med att det
enligt prognos finns utrymme för en sänkning.
Är du intresserad av att läsa föreningens årsredovisning eller ta del av föreningsstämmans protokoll, kika in
på webben där dokumenten kommer att publiceras inom snar framtid.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till er som var med på årsstämman. Föreningens styrka är dess medlemmar
- utan medlemmar ingen förening! Nästa år hoppas vi att ännu fler kommer och vill vara med och påverka
föreningens framtid.

Stämman besöktes av ett 50-tal medlemmar

Håkan Spångberg presenterar säkningen av priset på
andelsel. I bakgrunden syns Gunnar Bengtsson och
Carolina Dolff.
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Styrelsen i ny skrud
Under årsstämman tackades två av av styrelsens forna medlemmar av. Både Anna Jivén och Pia Borg har
med sina gedigna kunskaper inom vindkraft och med ett varmhjärtat engagemang under året har varit med
och byggt upp föreningens arbete. Föreningen vill framföra ett stort tack till Anna och Pia för deras
insats under det gångna året!
Som ersättare för Pia i egenskap av Göteborg Energi DinEl AB:s styrelserepresentant i VästanVind
har Lena Moberg valts. Stämman lät samtidigt välja in tre andra nya styrelsemedlemmar, enligt
valberedningens rekommendationer. Styrelsen består nu av Gunnar Bengtsson (ordf.), Håkan
Spångberg (styrelserepresentant för Göteborg Energi), Carolina Dolff (sekr.), Björn Killman, Lena Moberg
(styrelserepresentat från Din El), Åsa Lindbom, Linda Evans Thörnqvist (kassör) och Berndt Bolms.
Lena Moberg arbetar som kommunikationschef på Göteborg Energi DinEl AB och
har lång erfarenhet av teknik, marknadsföring och försäljning i energibranschen.
- Som elhandelsföretag har DinEl stora möjligheter att påverka kundernas
medvetenhet när det gäller miljö. Därför är det en styrka att kunna erbjuda möjlighet
till andelsägande i elproduktion genom VästanVind.
- Privat köpte jag och min familj andelar i föreningen i höstas eftersom vi är
övertygade om att det i det långa loppet är en bra investering både för miljön och
plånboken.

Åsa Lindbom är utbildad miljövetare och har arbetat med vindkraftfrågor ur såväl
ett statligt som ett privat perspektiv. Idag jobbar hon som miljökonsult på WSP
Environmental i Göteborg, även här med fokus på vindkraft. Åsa har tidigare
jobbat med projektering på Rabbalshede Kraft och kom därför i kontakt med
Töftedalsverken redan i ett tidigt skede.
- Jag intresserar mig för människors miljömedvetenhet och hur vi väljer att leva ett
grönare liv till vardags. Jag hoppas kunna bidra med att få fler väljer miljösmarta
produkter för att sänka sin miljöbelastning. Framför allt är det kul att få vara en del av
Töftedalsparken på nytt!

Linda Evans Thörnqvist arbetar till vardags som administratör och
ekonomiassistent på ett utbildningsföretag och har mångårig föreningserfarenhet,
bl.a. som kassör. Därför tyckte valberedningen att Linda skulle passa ypperligt i sin
nya roll som kassör för VästanVind. Linda har alltid varit intresserad av miljövård och
redan på 80-talet började hon intressera sig speciellt för vindkraft. Hon har under
åren besökt flertalet olika vindkraftanläggningar, t.ex. Näsudden på Gotland och
Tehachapi Pass i Kalifornien.
- Jag blir alltid lika glad varje gång jag ser dessa vackra skapelser som utvinner
energi utan att skada miljön.

Berndt Bolms är en man med många bollar i luften samtidigt; till vardags arbetar
han som lokförare vid GötalandsTåg AB som kör regional- och pendeltåg i
Västsverige. Men han har även varit lantbrukare under 20 år med inriktning på
nötköttsproduktion. Berndt bor på Västgötaslätten där vindkraft har varit ett naturligt
inslag i landskapet sedan decennier tillbaka. Sedan 90-talet har han engagera
sig i flertalet vindkraftkooperativ och är delägare med styrelseuppdrag i olika
vindkraftparker och bolag. Berndt har på så vis skaffat sig en gedigen erfarenhet av
bl.a. driftuppföljning, serviceavtal samt elhandelsavtal.
- Min förhoppning är att människor ska få en sann och positiv bild av vindkraft.
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Snålblåst i maj
Maj var också en månad med fler vindsvaga dagar ån normalåret. Vårt verk producerade ca 8 procent
under prognos för månaden.

Uppföljning 2012 VästanVinds verk på Töftedalsfjället, Dals Ed
Utfall
Prognos
Totalt utfall ackumulerat
MWh/månad
[MWh/månad]
[MWh]
Januari
634
721
634
Februari
685
659
1 319
Mars
708
641
2 027
April
415
499
2 442
Maj
381
413
2 823

Avvik prognos
[MWh]
-87
-61
6
-78
-110

Avslutningsvis önskar Styrelsen samtliga medlemma en riktigt god
och glad sommar!

Du har väl inte glömt att bli
medlem i vår Facebook-grupp?
Här kan du diskutera vindkraft
med såväl styrelsen som andra
medlemmar!

Har du någon fundering och vill du komma i
kontakt med VästanVind? Kontakta oss då via...
Hemsidan:
www.vastanvind.se

Mail:
info@vastanvind.se

Telefon:
031-34 64 060
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Facebook:
www.facebook.com/
vastanvind

