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KolmårdsVind Ekonomisk Förening. 

                                     Medlemsbrev februari 2019 

Föreningsstämma 12 mars 2019 

Kolmårdsvind kallar / inbjuder till vår Föreningsstämma tisdagen den 12 mars kl. 18.30.      

Platsen är Matchen-Salen på Gamla Lasarettsgatan 3 i Norrköping och utöver behandling        

av vår verksamhet, ekonomi, valfrågor m.m. kommer Kommunalrådet Lars Stjernkvist att           

medverka i ett samtal om framtiden för Vindkraft i Norrköping.                                                                   

Vi kommer även att redovisa läget i myndighetsprövningen av vårt projekt VikbolandVind. 

Du som medlem hälsas särskilt välkommen och du får gärna ta med annan familjemedlem,          

arbetskamrat el. kompis, som kan vara intresserad av vår verksamhet.      

Kallelse inkl. Dagordning, Årsredovisning, Ekonomi- o Revisionsberättelse m.m kommer att 

läggas in på vår hemsida www.kolmårdsvind.se under vecka 8 och där finner du även övrig       

information om verksamheten, kontaktuppgifter m.m.  

Eventuella motioner eller andra frågor som man önskar få behandlad på föreningsstämman 

ska vara styrelsen tillhanda senast fredag 1/3 under nedanstående adress. 

          Då vi bjuder på kaffe o kvällssmörgås önskar vi att du anmäler ditt deltagande till:    

                                   jan-olov.johnson@norrkoping.se  alt. 0705  312 326                       

                                     Välkomna till vår Föreningsstämma! 

 

Medlemsavgift för 2019                                                                                                           

Inför föreningsstämman vill vi samtidigt påminna om att betala din medlemsavgift för 2019         

och några medlemmar har även glömt avgiften för 2018 !  Hoppas att Du / Ni  kan reglera  

detta och att betala 2019 år medlemsavgift ( om du ännu inte hunnit att göra det ) före 

Föreningsstämman 12/3. 
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Avgiften är 200:- kr. för privatpersoner                                                                                            

För företag < 10 anställda, lantbruk och föreningar är avgiften 1 000:- kr.                                 

För företag > 10 anställda är avgiften 5 000:- kr. 

Vid inbetalning ange namn samt e-postadress och vårt bankgironummer är: 418-7902. 

Har du vänner, bekanta och kanske några arbetskamrater, så prata gärna om vårt arbete i 

Kolmårdsvind, så kanske vi kan bli fler medlemmar som arbetar för Vind- o Solenergi i 

Norrköping. 

 

Kolmårdsvind ek. för. 

/ Styrelsen 
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