Ollebacken Energi AB
Ollebacken Energi AB prospekterar på en vindkraftsanläggning om 6 st 2 MW vindkraftsverk
av märket Enercon, samt en 40kV, ledning till Hammerdal, vi har erbjudits att köpa in oss på
en del i detta projekt.
Byggnad och drift kommer att skötas av Ollebacken energi AB
Byggstart kommer att ske under senare delen av 2010.
Byggkostnad för hela parken närmar sig 200 miljoner.
Ollebacken Energi AB har ansökt om bygglov och det är beviljat.
Den producerade energin kommer att delas lika mellan de sex verken och de olika ägarna.

Ek för
Ollebacken vind Ek för.( Org. nr. 76 96 18-1010) har som målsättning att sälja andelar
motsvarande 16,5 mkr dvs. eget kapital på minst 50 % Vi erbjuder privatpersoner och företag
möjlighet att teckna andelar i föreningen.
Vindkraftverket är ett Enercon E 82 med 98 m högt torn.
Det har automatisk avisning av vingarna och en vindmätare utan rörliga delar, allt för att
eliminera risken för stopp på grund av isbildning. Verket är beräknat att producera 5.280.000
kWh per år. Verket skall köpas av Ollebacken Energi AB. Inköpspriset är 33 miljoner kronor.
Bank giro 234-0461
Styrelsen består av:
Lars Erik Mattsson Yxskaftkälen
Örjan Österud Sikås
Margareta Karlsson Ollebacken
Samtliga är medlemmar i Hällingarna vind ek. för. där första driftåret gav en återbäring på
satsat kapital på ca 9 %
Föreningen säljer andelar i vindkraftverkets elproduktion, en andel motsvarar 1000 kWh
Målet är minst 2640 andelar á 6300
Medlemmen får avkastning av producerad vindkraft i förhållande till sina andelar
Föreningen ansvarar för drift och underhåll samt betalar amorteringar och räntor
Medlemmen kan sälja sina andelar till annan medlem eller tillbaka till föreningen
Ett krav är att man köper sin elström från det elbolag som har så kallat balansansvar, i detta
fall Jämtkraft, och det största antal andelar man får köpa är upp till sin egen förbrukning.

Kostnad
Kostnad för vårt verk kommer att vara 33 miljoner
Produktionen är beräknad till 5,280,000 kWh per år.
En andel motsvarar 1000 kWh och kostar 6300 kr
25% (1600 kr per andel ) inbetalas som medlemsinsats vid bildande av föreningen
Ytterligare 35 % (2200 kr per andel ) betalas 1 år före leverans av verket.
Resterande 40 % (2500 kr per andel) betalas 1 månad före montering av verket.

Ränta eller återbäring
Återbäring på satsat kapital sker genom ett avdrag på elräkningen från det bolag som
föreningen säljer elen till. Ollebacken vind Ek för har Jämtkraft som första alternativ som
köpare av elen och medlemmarna förväntas köpa tillbaka elen från Jämtkraft. Avdraget sker
vid två tillfällen på året, i Hällingarna Vind ek för är mätperioden juni-november och
december – maj.
Fördelen med en ekonomisk för. som ägs av medlemmarna är att när räntekostnaden efter
några år sjunker finns utrymme för återbetalning av en del av insatsen.
Om man lägger till känslan av att producera lokal ren miljövänlig el, blir investeringen ännu
bättre.
Vid ett elpris på 50 öre motsvarar det en avkastning på 10% för privat personer som får
behålla momsen och 8% för företag

Tidsplan
Ollebacken vind Ek för är bildad och ett medlemsmöte kommer att hållas tisdag den
8 januari 2008 på GT i Sikås där följande frågor kommer att tas upp:
- beslut om att köpa ett vindkraftverk
- val av valberedning
- information om och av interimsstyrelsen.
Inbetalning av medlemsinsats (se ovan) 12 januari 2008 för att föreningen kan betala sin del
av handpenningen till Ollebacken Energi AB vid kontraktstecknande.
Ordinarie föreningsstämma före den 1 maj 2008 enligt stadgarna
Hösten 2009
1 år före leverans av huvuddelarna betalas ytterligare 35 %
Hösten 2010
Bygget av vindkraftverket är hösten 2010 beroende på lång leveranstid från tillverkaren.
40 % dvs. resten av andels ägande betalas 60 dagar före montering av tornet
Banklån tas av föreningen i samband betalning vid montering av torn generator och rotor
Vintern 2010/2011
Driften av vindkraftsverket kommer igång.

Om ni har några funderingar hör gärna av er till
Morgan Jonsson

Tel: 064491040.

Örjan Österud
orjan@jamtlandsgrisen.se

Mob 070-33 12 638

