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KolmårdsVind Ekonomisk Förening. 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  
 

LÖRDAGEN DEN 22 APRIL 

 

MARVIKENS KRAFTVERK 

 

KLOCKAN 10-13 

 

Hej alla medlemmar!  

 

Nu är det snart dags för ett nytt årsmöte. Vi har bokat en lokal i Marvikens kraftverk 

denna gång! Detta oljeeldade kärnkraftverk är numera definitivt stängt och avvecklat. 

Det är dock mycket intressant att besöka, och vi kommer att få en guidad tur inne i 

kraftverket, under sakkunnig ledning av Mats Thelenius från Vattenfall. Så boka in 

denna dag redan nu! Tag gärna med vänner o bekanta som kan vara intresserade.  

 
Årsmöten brukar för de flesta kännas mer som en plikt än som ett nöje, men denna gång kan 

det bli både och. Programmet innehåller vid sidan om de sedvanliga årsmötesförhandlingarna 

(se vår hemsida http://www.kolmardsvind.se/ ), den nämnda guidade turen i Marvikens 

kraftverk. Vi har också värvat två studenter från Linköpings universitet, turismprogrammet, 

som nu undersöker hur man kan omvandla detta nedlagda kraftverk till ett Energicenter. 

 

Tanken är att göra Marviken till en spännande besöksplats, med massor av edutainment – en 

kombination av education och entertainment (utbildning och nöje). Ni som har besökt Tom 

Tits experiment förstår vad som menas.  

 

Energicentret ska förstås ha anknytning till energi, allt från gammal stenåldersteknik (brasor 

och kärnkraft) till dagens och framtidens förnybara energi, solceller, vindkraft, elbilar och 

annat som finns eller uppfinns. Det blir i så fall ett perfekt komplement till Kolmårdens 

djurpark. Det ska gå att ta sig därifrån över Bråviken till Marviken med en eldriven färja. En 

sådan farkost rör sig tystare än en kanot, så att inga ljudkänsliga fåglar, som skräntärnor kan 

störas.  

 

Programmet ser ut som följer:  

(Tider till viss del beroende av hur många som kommer) 

10.00 – 10.30  Kolmårdsvind årsmötesförhandlingar 

 

10.30 – 11.00  Marvikens Energicenter, Sofia Ferm & Veronica Vilén, LiU 

 

c:a 11.00 – 13.00 Marvikens Kraftverk, guidade visningar 

 

 

http://www.kolmardsvind.se/
mailto:info@kolmardsvind.se
http://www.kolmardsvind.se/


 

__________________________________________________________________________________ 
Kolmårdsvind Ek. För.      Bankgiro   -418-7902 
Järnmalmsvägen 19   
SE 618 31 Kolmården      Org. nr. 769629-1891 
Styrelsens säte Kolmården www.kolmardsvind.se/ e-post: info@kolmardsvind.se 
       BREV12-03-15 

 

 

De guidade visningarna tar cirka 30 minuter men alla kan inte gå på en gång. Det blir 2-3 

turer i mindre grupper. Vi kan tyvärr inte erbjuda någon servering, så ta med er eget fika 

eller vad ni kan behöva. Det går att sitta både inne och ute, beroende på väder. Ta också med 

kikare, ni som är fågelintresserade, för i mitten av april kan det finnas en hel del nyanlända 

flyttfåglar.  

  

Vindpark Marviken fick tyvärr inget prövningstillstånd hos av Mark- och miljööverdomstolen 

(MMÖD). Det kan förhoppningsvis bli möjligt att ändå bygga några enstaka verk med 

maxhöjd på 150 meter, som man kan få tillstånd att bygga med kommunalt bygglov. Det 

skulle passa bra med några vindkraftverk i närheten av detta nya Energicenter.  

 

Konsortiet Vikbolands Vind, där Kolmårdsvind ingår som en part, har nu lämnat in ansökan 

om miljötillstånd för Vindpark Vikbolandet, med tolv stora vindkraftverk, några ganska nära 

Marvikens kraftverk. Möjligheterna att få tillstånd där är nog lite bättre än för Vindpark 

Marviken. Vi kommer förstås att berätta lite om Vikbolands Vind, som sträcker sig från 

Skenäs till Jonsberg. 

 

Årsmöteshandlingar, dvs.  

 Dagordning (med en särskild punkt: Antagande av nya stadgar) 

 Förvaltningsberättelse för 2016 

 Resultat- o Balansräkning för 2016 

 Revisionsberättelse för 2016 

 

finns tillgängliga på föreningens hemsida i god tid före årsmötet.   

 

Ingen föranmälan krävs, men hör gärna av er till Gunnar Sem om ni har några frågor. 

Med Vikbolands Vind på gång, känns det som att motvinden ska vända till medvind, så att 

Norrköping till slut ska få sin första vindpark i drift!!  

 

Mer information och våra kontaktuppgifter finns på www.kolmardsvind.se 

 

VÄLKOMNA PÅ EN SPÄNNANDE VINDDAG!  

 

Styrelsen för Kolmårdsvind ek för   

 

NN 

 

Kolmårdsvind Ek. För. 
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