
 
 ÅRSREDOVISNING 2015  
 
Kolmårdsvind ek. för. Org. Nr 769620-1891  
 
Förvaltningsberättelse 2015-01-01 – 2015-12-31.  
 
Allmänt om verksamheten  

Föreningen startade 2009 med målsättningen att på lämplig plats, 
tillsammans med andra intressenter uppföra vindkraftspark inom 
Norrköpings Kommun. Medlemmar i Kolmårdsvind skall därvid 
erbjudas möjlighet köpa andelar för sitt elbehov, och erhålla ett 
förmånligt pris på sin elförbrukning. Föreningen arbetar också med 
solenergi. 
 
Väsentliga händelser under verksamhetsåret.  

Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten samt ett 
medlemsmöte.  
Marviken-projektets tillståndsansökan lämnades, under sommaren in 
till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 
Kommunen är positiv till Vindpark Marviken, slutligt 
ställningstagande tas i slutet av februari 2016 i Kommunfullmäktige.   
Projekt Vikbolandsvind har fortsatt, tillsammans med Wind4shore 
AB, Norrköpings kommuns Stadsbyggnadskontor, Hyresbostäder i 
Norrköping AB och Norrköpings Vatten&avlopp AB har vi bl.a. 
genomfört fladdermussstudier utmed 140 kV ledningen från Skenäs 
till Jonsberg.   
Se även vår hemsida under pågående projekt.  
 
Medlemsinformation.  

Vid årsskiftet var vi 84 betalande medlemmar. Årsavgiften är 200 
kronor för enskild medlem. Företag och föreningar betalar upp till 
5000 kr/år beroende på antal anställda. Markägare som vi har avtal 
med, har tecknat avtal om att bli medlemmar samt överföra arrendet 
(1000 kr/år) till oss som medlemsavgift.  



Förlags och medlemsinsatser.  

Vid årets utgång finns även en skuld för framtida andelar på 153.000 
kr,  för nedlagt arbete och arvoden, till styrelse och 
samarbetspartners. Dessa framtida andelar kan enbart omvandlas till 
reella andelar, om Kolmårdsvinds vindkraftsprojekt får tillstånd och 
blir byggda.  
  
Flerårsöversikt.  

Under året har vi sett över våra stadgar, så att de bättre stämmer 
med kommande andelsförfarande. På årsmötet 2016 kommer den 
första diskussionen och beslut ske, av de nya stadgarna.  
Om vi får tillstånd för Vindpark Marviken kommer andelar att börja 
säljas till våra medlemmar. Arbetet med Vindpark Vikbolandet 
fortsätter. 
Under 2016 planerar vi även att genomföra ytterligare en omgång 
med medlemserbjudande att satsa riskkapital, som omvandlas till 
andelar värda det dubbla, om Kolmårdsvinds del av Vindpark 
Marviken blir byggd. 
 
Resultatdisposition  

Styrelsen föreslår att årets förlust på 59 780,89 kr överföres i ny 
räkning till år 2016. 
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