
 
 

Sikås den 2018 

 

Vindkraftsvänner. 

 
Årets föreningsstämma genomfördes den 11/6  och protokoll och övriga handlingar ligger på 

hemsidan. Vi har nu lagt två år med väldigt låga elpriser bakom oss. 

2016 kunde vi tack vare en rekordproduktion klara av, medans 2017 var ett dåligt år 

beträffande vinden, vilket gav ett negativt kassa flöde. 

Vi ser en uppgång på elpriserna och elcertifikat, vilket kommer att ge oss ett bättre resultat. 

Vi har även  sänkt effekten på verken till 1,5 MW vilket kommer att sänka produktionen med 

ca 6-8 %  men det gör att elnätskostnaden till Jämtkraft sjunker med ca 2 miljoner för hela 

parken. För vår del så ger det en förbättring av resultatet med 200-300 tkr. Den lägre effekten 

kan också ge lite längre livslängd på verkan så en del av produktionsbortfallet kan 

kompenseras av flera produktionsår. 

 

Det byggs nu nya vindkraftparker till ungefär halva priset jämfört med den kostnad som vi 

investerade för  2011. Det gjorde att styrelsen lät värdera våra 1,5 verk, ett arbete som gjordes 

av LRF Konsult i Skara.   

På den extra stämma som genomfördes så beslutades det enhälligt att följa styrelsens förslag 

om en nedskrivning av värdet enligt den värdering vi fått. 

Det ger en riktigare bild av föreningens tillgångar i årsredovisningen, men baksidan är att 

värdet på våra andelar sjunker väsentligt. Det är i sig inget bekymmer för oss privatpersoner 

så länge vi är kvar som medlemmar, och förhoppningsvis kan börja få återbäring i framtiden. 

 

Andelarnas värde efter nedskrivningen som vi beslöt om på extrastämman  är 1 423 Kr. 

Eget kapital i årsredovisningen är 5 940 290 kronor delat med de antal insatsandelar som finns 

hos medlemmarna  och hos medlemmarna som begärt utträde (4172 st). Värdet på andelarna 

är helt beroende på hur stort det egna kapitalet är vid årets slut. 

Vi kan nu se att uppgången på priset av elcertifikat har gett ökade intäkter jämfört med samma 

period 2017 det samtidigt som kostnaderna har sjunkit för elöverföringen efter sänkningen av 

effekten på verken 

 

 

Till utträdande medlemmar. 

Detta innebär att ni inte kan få tillbaka hela den insats som ni har betalat in vid inträdet i 

föreningen, utan att föreningen kan bara betala kvoten av eget kapital delat med antalet 

insatsandelar  vid återbetalningstillfället.  För er som vill återta ert medlemskap ser styrelsen 

inget hinder för det. 

 

 

 

 

Styrelsen gm 

Örjan Österud 

 


