
Nyhetsbrev 1 – 2011
Till medlemmar och intressenter i vindkraftskooperativet EWA 1

Ni har säkert, med all rätt, undrat varför det så länge varit tyst från oss 
i styrelsen. Skälet är att vi har avvaktat utfallet av förhandlingar och 
undersökningar som har legat till grund för flera viktiga beslut.

Men nu har vi mycket att berätta. 
Sedan september 2010 har flera mycket 
viktiga och intressanta saker ägt rum. 
Vi har tagit stora steg framåt i arbetet 
med att införskaffa ett vindkraftverk. 

I stora drag har följande hänt:       
Föreningen har tidigare tecknat en 
avsiktsförklaring med Svevind AB om 
att köpa ett av vindkraftverken på 
Gabrielsberget i Nordmalings kom-
mun. Svevind är det bolag som bygger 
vindkraftsparken. 

Berget har ett mycket bra vindläge 
enligt de vindmätningar som gjorts.

Arbetet har  således inriktats på detta 
alternativ. I september 2010 fick vi en 
offert från Svevind AB avseende ett av 
de 20 verk som ska byggas i etapp 2. 

Vårt verk berräknas stå klart första 
kvartalet 2012. Köpeskillingen uppgår 
till ca 35 miljoner kronor.

Vindkraftverkets data
Det är ett tyskt verk, Enercon E-82. 

Läs mer på www.enercon.de
Tornhöjden är 100 m, rotordiame-

tern 82 m, den nominella effekten två 
megawatt och verket beräknas produ-
cera sex miljoner kilowattimmar per år.

Andelar
Utifrån offerten och de data vi har 

om vindkraftverket har vi i styrelsen 
för EWA 1 kommit fram till följande:

Priset per andel blir 6950 kronor och 
vi behöver sälja ca 5800 andelar för att 
köpet ska kunna genomföras.

Under september 2010 gjordes ett ut-
skick med information och intressean-
mälan till de som då fanns registrerade.

Intresseanmälningar har nu undan 
för undan kommit in och i dagsläget 
(31 maj 2011) har 252 personer/hus-
håll/företag förhandstecknat intresse 
för köp av nästan 1600 andelar. 

Fortsatt arbete
Styrelsen för EWA 1 är positivt över-

raskad över det stora intresset trots 
att vi ännu inte gjort någon ordentlig 
marknadsföring av projektet. Vi har 
därför beslutat att med full kraft fort-
sätta att driva projektet vidare.

I arbetet ingår förhandlingar, att 
träffa avtal med Svevind, nätägare, 

markägare, banker m.fl.   
I detta läge behöver vi förstärka vår 

kompetens för att på ett framgångs-
rikt sätt föra dessa förhandlingar i 
hamn och för att  genomföra köp och 
driftsättning samt administration av 
projektet. Därför har vi tagit kontakt 
med olika företag med erfarenhet av 
vindkraftssatsningar.

Efter noggranna överväganden 
har vi i EWA 1 beslutat att teckna ett 
samarbetsavtal med Storuman Energi 
AB.  Detta samarbete bekräftades och 
godkändes av ett enhälligt årsmöte den 
5 maj 2011. 

Styrelsen har kontaktat banker för ett 
samarbete i ekonomiska frågor i pro-
jektet. Swedbank har sagt sig vara klart 
intresserade av ett samarbete.

Vår hemsida
Föreningen har under 2010 lanserat 

en websida, www.gabrielsberget.se
Här kan man få mer information om 

vad det innebär att bli  medlem i EWA 
1 som andelsägare i vårt vindkraftverk. 
Hemsidan kommer undan för undan 
att utvecklas och kompletteras.

Samarbetsavtal
Storuman Energi kommer att vara 

behjälpliga under resan fram till drifts-
sättningen av vårt verk. De har själva 
satt upp ett vindkraftverk i Granberget 
norr om Umeå, vilket sedan köptes av 
Storuman Vind ekonomisk förening. 
De besitter därför den erfarenhet och 
kunskap som vi i föreningen behöver.

 I avtalet med Storuman Energi ingår 
administrationen efter driftssättningen. 
Bland annat att Storuman Energi gör 
avdrag med medlemmarnas vindel på 
elfakturorna.  För att detta ska fungera 
så måste du som medlem vara kund 
hos Storuman Energi. 

Har du en högre förbrukning än vad 
dina vindkraftandelar ger så kommer 
du att köpa Tilläggselen från Storuman 
Energi. För att du med säkerhet ska 
kunna tillgodoräkna dig din vindel när 
verket börjar producera så rekommen-
derar vi dig att redan nu byta elleve-
rantör till Storuman Energi. Det kan du 
göra på www.storumanenergi.se eller 
ringa deras kundtjänst på 0951-103 35. 

När du tecknar ditt elavtal uppge 
kampanjkod SVA. De avtal du kan an-
vända tillsammans med dina vindande-
lar är Rörligt spotavtal och Elmixavtal.

Ekonomi
Föreningsstämman beslutade att ta 

ut en medlemsavgift på 100 kr från alla 
medlemmar. Medlemsavgiften vill vi 
att du sätter in senast den sista juni på 
bankgiro 341-6575. Som betalningsre-
ferens vill vi att du uppger ditt namn.

 För att föreningen ska ha möjlighet 
att köpa vindkraftverket så måste vi fi-
nansiera en del med egna medel, resten 
kan vi låna från banken. 

Det innebär att föreningen måste ta 
in den första delbetalningen efter som-
maren. Vi behöver din första betalning 
före den 31 augusti 2011. Förskottsbe-
talningen är 20 % av priset per andel. 
För varje andel som du vill teckna dig 
för sätter du därför in 1390 kr på bank-
giro 759-9004. 

Om föreningen inte skulle få in nog 
med andelar så kan köpet ej genom-
föras. Din förskottsbetalning betalas då 
tillbaks. Förskottsbetalningarna sätts på 
ett spärrat konto och kan bara använ-
das till betalning av verket. Föreningen 
kommer inte betala något förskott på 
verket om vi inte med säkerhet vet att 
köpet kan fullföljas. 

När du gör din förskottsbetalning 
uppge ditt namn och antal andelar. Vi 
skickar ut en bekräftelse när pengarna 
har registrerats på bankkontot.

Vänliga hälsningar
från styrelsen EWA 1  
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