KolmårdsVind Ekonomisk Förening.
Medlemsbrev mars 2020

Till /

Medlemmarna i KolmårdsVind ek. för.

Avslag i Mark- och Miljödomstolen för projekt VikbolandVind.
Som säkert redan framgått för dig, avslog Mark-och Miljödomstolen i Växjö genom dom den
24/2 -20, projekt VikbolandVind där KolmårdsVind är delägare med 10 % av projektet.
Det var dock en oenig domstol där två av domstolens ledamöter anmälde " Skiljaktig mening
" och ville tillstyrka projektet. Projektstyrelsen för VikbolandVind har därför vid
sammanträde 27/2 -20 beslutat att överklaga till Mark- och Miljööverdomstolen, MMÖD.
För att få projektet prövat av MMÖD krävs " särskilt prövningstillstånd " och en oenig
domstol utgör grunden för VikbolandVinds ställningstagande att överklaga. Vid den
kommande överklagandeprocessen kommer en särskild Miljöjurist att anlitas. Om du önskar
ta del av domen så gå in på:
www.vaxjotingsratt.domstol.se och sök på Mål nr M 4937-18. Önskar du mer information
om projektet VikbolandVind så kan du se på vår hemsida alt. se på Medlemsbrev oktober
2019.

KolmårdsVinds Föreningsstämma 23 april 2020.
KolmårdsVind ek. för. kallar till föreningsstämma kl. 18.00 på torsdagen den 23 april 2020.
Stämman hålls i Matchen-salen på Gamla Lasarettsgatan 3 i Norrköping och särskild kallelse,
inklusive Dagordning, Verksamhets-Ekonomi- samt Revisionsberättelse kommer att utsändas
senare.
Välkomna och reservera redan nu tiden för KolmårdVinds Föreningsstämma.
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Medlemsavgifter.
KolmårdsVinds huvudsakliga intäkt är Medlemsavgifter. I takt med att det " blåst mycket
motvind " för KolmårdsVind och långdragna myndighetsprövningar som tärt på vår ekonomi,
har samtidigt våra motgångar gjort att vi har "tappat" medlemmar, tyvärr.
För att kunna delta i vår kommande Föreningsstämma så förutsätter det att medlemsavgift
för 2019 är erlagd. Som framgått av påminnelse i vårt medlemsbrev Oktober 2019 gäller
följande:
Årsavgift för privatpersoner 200:- kr.
Årsavgift för företag < 10 anställda, för lantbruk och föreningar är avgiften 1 000:- kr
Årsavgiften för företag < 10 anställda är avgiften 5 000:- kr
Om du är osäker på om din medlemsavgift är betald, kan du kontakta vår kassör Lasse
Sandell på tel; 072 54 50 450 alt. e-post: lars.o.sandell@gmail.com.
Vårt bankgironummer är: 418-7902 o glöm inte att ange namn samt e-postadress.
Skulle du i din familj, i din vänskapskrets eller bland arbetskamrater hitta någon som vill
stödja KolmårdsVind genom att bli medlem, så gå in på vår hemsida eller kontakta styrelsens
sekreterare Gunnar Sem.
Med hälsning och på återhörande:
KolmårdsVind ek. för.
/ Styrelsen
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