
Nyhetsbrev 2 – 2011

Till medlemmar och intressenter i vindkraftskooperativet EWA 1

Nu är tecknande och köp av andelar i vindkraftsföreningen EWA 1 i full 
gång. De första 20 vindkraftverken på Gabrielsberget producerar nu 
elkraft sedan några månader. Invigningen av dem skedde i juni.

Vårt vindkraftverk
Det vindkraftverk som vi medlem-

mar i EWA 1 ska ta över ingår i etapp, 2 
d.v.s. ett av ytterligare 20 vindkraftverk 
på Gabrielsberget. Dessa verk i etapp 2 
är nu under uppförande. Vägarna och 
fundamenten till dem är klara och fem-
ton nya torn reser sig mot skyn. Om 
ett par månader ska fem av verken tas 
i drift och under våren-försommaren  
2012 beräknas övriga vindkraftverk i 
etapp 2 vara klara för elproduktion.

Storuman Energi
Vårt samarbetsavtal med Storuman 

Energi (SEAB) innebär bland annat 
att SEAB sköter administrationen av 
medlemmarnas köp av andelar och ad-
ministrationen av elleveranserna efter 
driftsättningen. Men för att detta skall 
fungera måste du som medlem vara 
kund hos SEAB.
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Så här gör du!
Köp andelar i vindkraftverket

Nu är det hög tid att köpa andelar. 
Till alla som tecknat sig för andelar 
men som inte ännu gjort någon del-
betalning via internet kommer  vi att 
skicka ett inbetalningskort per post.  
Vi gör det eftersom vi räknar med 
att många av er som tecknat sig för 
andelar förväntar sig ett traditionellt 
inbetalningskort.

För er som funderar på att skaffa 
vindandelar men ännu inte kommit 
till skott finns det fortfarande under 
hela hösten 2011 möjligheter att bli 
andelsägare. Men det är fyra saker du 
måste göra:

Du måste bli medlem i vår kooperativa ekonomiska förening EWA 1. 
Det gör du genom att betala in årsavgiften 100 kr på vårt bankgiro 
hos Swedbank 341-6575. Uppge ditt namn och adress.

Skicka in teckningsanmälan till Storuman Energi. Teckningsanmälan 
hittar du på vår hemsida. 
Du kan också kontakta Storuman via deras kundtjänst på 0951-103 35.

Gör en delinbetalning motsvarande 20 % av full kostnad per andel.  
Eftersom full andel kostar 6950 kr blir delbetalningen, 1390 kr per andel. 
Denna inbetalning skall göras på vårt konto 759-9004. 
Även detta konto är hos Swedbank. Uppge ditt namn och adress.

Om du inte redan är det måste du se till att du blir kund hos Storuman 
Energi. Det kan du göra på www.storumanenergi.se eller ringa deras 
kundtjänst på 0951-10335  
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Vår hemsida
Vår websida www.gabrielsberget.se 

uppgraderas efterhand. 
Här kan du bl. a. studera hur det eko-

nomiska utfallet blir för en elkund hos 
Storuman Energi med andelar i EWA 1. 

• Klicka på Teckningsanmälan 
• Klicka sedan på Se jämförelse av  
   elfakturor
• Ladda ner kalkyl (pdf)
Då kan du se hur din elfaktura kom-

mer att se ut med eller utan vind-
kraftsandelar. Du kan då också kon-
statera att med nuvarande elpriser så 
kommer du att tjäna ca 600 kronor per 
andel och år.

Armering av fundament


