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KolmårdsVind Ekonomisk Förening. 

Medlemsbrev oktober 2019 

Till / 

Medlemmarna i KolmårdsVind ek. för. 

Projekt VikbolandVind prövas i Mark- o Miljödomstolen 24 oktober. 

Efter en handläggningstid på nära 1,5 år kommer nu äntligen Mark- o Miljö-domstolen i 

Växjö att behandla projektet VikbolandVind. Projektet som ägs av parterna Vind4Shore 51 %, 

NOREVO Fastigheter 25 %, NODRA AB 14 % samt KolmårdsVind ek. för. resterande 10 % och 

består av 12 verk belägna mellan Broxvik o Skenäs och i anslutning till den nationella 

stomledningen från Marviken. 

Mer om projekt VikbolandVind, hela projektredovisningen, kompletteringsyttranden m.m. 

kan du läsa vidare om på vår hemsida: www.kolmårdsvind.se. 

Vid domstolsförhandlingarna den 24/10 meddelas när dom sedan kungörs, och efter det 

återkommer vi med besked om utfall, samt hur ev. KolmårdsVind ska gå vidare beroende på 

domstolens ställningstagande. 

Medlemsavgifter för innevarande år 2019. 

Vår förening har jobbat i "motvind" i många år vilket lett till att en del medlemmar "tröttnat" 

på all segdragen myndighetsprövning av våra projekt, bl.a Vindpark Marviken och nu 

VikbolandVind.  

Vi har full förståelse för detta, men över tid har debatten om miljö och kraven på förnybar 

energi intensifierats, speciellt på senare tid. Vi tror därför att trycket på beslutande 

myndigheter och andra ökar. Detta innebär att man, rimligen till vår fördel, måste ändra 

synen på var och hur utbyggnad av vindkraftparker kan ske. 

 

Vid föreningsstämman 12 mars -2019 fastställdes medlemsavgifterna enl. följande:  

Årsavgiften för privatpersoner 200:- kr. 

Årsavgiften för företag < 10 anställda, för lantbruk och föreningar är avgiften 1 000:- 

Årsvgiften för företag > 10 anställda är avgiften 5 000:- kr. 
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Nu har det gått en tid efter vår Föreningsstämma och ett flertal medlemmar har ännu inte 

betalat sin medlemsavgift!  Det beror säkert på att det fallit i glömska och vi hoppas att du 

vill kvarstå som medlem, därav vår lilla påminnelse.   

 Är du osäker om du betalat kan du kontakta vår kassör Lasse Sandell på hans mobil 072 54 

50 450 alt. e-post: lars.o.sandell@gmail.com. 

Om du ev. betalar "dubbelt" för 2019, så är det ingen katastrof, då det förs över till 2020. 

Vårt bankgironummer är 418-7902 o glöm inte att ange namn samt e-postadress. 

Med hälsning och på återhörande: 

KolmårdsVind ek. för. 

 / Styrelsen 
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