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KolmårdsVind Ekonomisk Förening. 

Medlemsbrev december 2020 

Till / 

Medlemmarna i Kolmårdsvind ek. för. 

 

Verksamheten inom Kolmårdsvind har nått vägs ände ! 

Som vi informerade om i medlemsbrevet i oktober -20, så beviljade inte Mark- o 

Miljööverdomstolen prövningstillstånd för VikbolandVind, där Kolmårdsvind är 

minoritetsägare. 

Den 4/11 höll projektstyrelsen för VikbolandVind "slutmöte" och beslutade då: 

Projektstyrelsen upplöser härmed nu samtliga våra tidigare åtaganden och 

överenskommelser i detta samarbetsprojekt".  

Slutdokumentet är undertecknat av parterna i projektet: 

Wind4Shore AB         Norrevo AB         Nodra AB        Kolmårdsvind ek. för. 

Med detta som bakgrund höll Kolmårdsvind sitt styrelsemöte 24/11 och konstaterade då att 

vi har nått vägs ände även i detta vindkraftsprojekt.  

Ekonomiska och praktiska konsekvenser för KolmårdsVind ek. för. 

För att kunna finansiera Kolmårdsvinds ekonomiska andel av verksamheten med ansökan för 

Vindpark Marviken och därefter med ansökan för VikbolandVind, har ianspråktagits 

medlemmarnas Riskkapital samt övriga intäkter som i huvudsak bestått av medlemsavgifter. 

Vi är 31 av föreningens medlemmar som satsat totalt 168 000:- kr. i s.k. Riskkapital. Detta 

Riskkapital skulle ge det dubbla värdet, således 336 000:- kr. i Vindkrafts-andelar vid en 

etablerad Vindpark. 

Under åren har inga arvoden till styrelse eller övriga förtroendevalda utdelats, utan dessa 

har omvandlats till Vindkraftsandelar vid en etablerad Vindpark, vilket i dag motsvarar ett 

belopp på 183 000:- kr. 
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Då vi inte lyckats med våra projekt, Vindpark Marviken och VikbolandVind så finns ingen 

kvarvarande skuld för Kolmårdsvind i dessa avseenden, 183 000:- kr. i ute-blivna arvoden 

och 168 000:- kr. i "dubblerat" riskkapital. 

" Det är dyrt att vara fattig " 

Den nuvarande ekonomiska situationen för Kolmårdsvind är att allt vårt riskkapital nu är 

förbrukat, vår likviditet är nära 0:- kr. Samtidigt har vi en fordran på föreningen på ca: 5 000:- 

kr.  

Huvudägaren i våra projekt Wind4Shore har dialog med extern part för att ev. köpa våra 

projekt Vindpark Marviken och VikbolandVind. Detta för att avvakta en framtid om ev. ny 

prövning kan ske och med ev. omarbetning / justering av projekten. 

I dessa förhandlingar ingår även en option om framtida tillstånd beviljas. 

Vid en ev. försäljning av våra projekt kommer Kolmårdsvinds andel att prioritera del / 

återbetalning av medlemmarnas Riskkapital. 

Kommande verksamhet 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 24/11 att " ligga lågt och att slicka såren efter den 

senaste tidens händelser ". 

Samtidigt beslutades att hålla nytt sammanträde i början av 2021 där verksamhets- och 

ekonomiberättelse mm. ska upprättas för att sen föreläggas en kommande stämma. Vi 

återkommer efter årsskiftet med förslag på tid för föreningsstämman. 

Trots omständigheterna, vill styrelsen avslutningsvis önska våra medlemmar en God Jul och 

en förhoppning om ett Gott Nytt år 2021. 

Kolmårdsvind ek. för. 

/ Styrelsen 
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