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KolmårdsVind Ekonomisk Förening. 

Medlemsbrev  Januari  2019 

 

Året som gått: 

En kort sammanfattning på det gångna året 2018 kan vara att det har varit mer motvind än 

medvind för Kolmårdsvind ek. för. Efter att vi tidigare fått avslag på Vindpark Marviken, har 

styrelsen under året varit helt engagerad i projekt VikbolandsVind, där vi är delägare 

tillsammans med Wind4SHORE och de två kommunala bolagen Norevo Fastigheter AB     

samt Nodra AB (tidigare Norrköping Vatten & Avfall AB). 

Efter ett omfattande projektarbete under drygt 1,5 år och till betydande kostnader lämnades 

projekt VikbolandsVind till Miljöprövningsdelegationen (MPD) på Länsstyrelsen i Öster-

götland. Trots att projektet tagit stor hänsyn till naturmiljö, rörligt friluftsliv, närboende, 

frågor som rör fågel- och faunamiljöer mm. så avslog MPD ansökan!  Beslutet är nu över-

klagat till Mark- o Miljödomstolen av parterna i projektet samt av Norrköpings kommun och     

ett beslut i frågan beräknas komma under våren 2019.  

Vid sammanträdet i december diskuterade styrelsen ingående hur Kolmårdsvind ska agera 

och var då överens om att med hänsyn till föreningens ekonomi avvakta med övrig verksam-

het tills Mark- o Miljö-domstolens fattat beslut i frågan. 

Medlemsavgift 2019: 

Då vi har mötts av ett flertal motgångar både under 2017 och 2018 har ett flertal 

medlemmar lämnat sitt medlemskap tyvärr. Men är det någon gång vi behöver 

medlemmarnas stöd så är det nu! Har du glömt att betala för 2018 är det inte försent och vi 

hoppas givetvis att få behålla dig som medlem även 2019. 

Avgiften är 200:- kr. för privatpersoner, för företag < 10 anställda, lantbruk 

och  föreningar 1000:- kr. samt  för företag > 10 anställda 5 000:-.   

Vid inbetalning ange ditt namn samt e-postadress och vårt bankgironummer är: 

418-7902 och din avgift bör vara betald före föreningsstämman 12/3 -19   (se nedan) 

Vi hoppas att få behålla dig som medlem även 2019 och har du vänner, bekanta och kanske 

några arbetskamrater, så prata gärna om vårt arbete i KolmårdsVind, så kanske vi blir fler 

som arbetar för mer Vind- o Solenergi i Norrköping. 

http://www.kolmardsvind.se/
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Föreningsstämma 12 mars 2019: 

Vi vill redan nu meddela att vi kommer att kalla / inbjuda till Föreningsstämma tisdagen den 

12 mars 2019. Där kommer styrelsen redovisa lite mer i detalj verksamheten det gångna 

året, redovisa ekonomin i föreningen, behandla ansvarsfrågan för styrelsen och vi ska då 

även välja styrelse och revisorer mm. för det kommande året  

Reservera redan nu kvällen den 12/3 och du kommer senare att få kallelse / inbjudan med 

tid o plats samt Årsredovisning med Ekonomi och Revisionsberättelse mm. 

Övrigt: 

Gå gärna in på vår hemsida  www.kolmårdsvind.se   för ytterligare information, alternativt 

kontakta vår ordförande Jan-Olov Johnson, v.ordf. Alf Gustavsson, vår kassör Lars Sandell 

eller styrelsens sekreterare Gunnar Sem. 

Kontaktuppgifterna hittar du på vår hemsida och du kan även skicka e-post till: 

info@kolmardsvind.se 

KolmårdsVind ek. för. 

 / Styrelsen 
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