KOLMÅRDSVIND EKONOMISK FÖRENING
Medlemsbrev maj 2021
Till /
Medlemmarna i Kolmårdsvind ek för.
Norrköping är i dag en ”vindkraftsfri zoon” .. men hur länge till !
Kolmårdsvind har ju nått ”vägs ände” med sina båda projekt Vindpark Marviken och
VikbolandVind, men ett flertal andra aktörer söker nu tillstånd för etablering av
vindkraft i Norrköping.
Holmen Energi ska söka tillstånd för byggande av två vindparker på egen mark i
Kolmården som berör både Finspångs och Norrköpings kommun. Tekniska Verken
Vind från Linköpings kommun ska söka tillstånd för etablering av en vindpark norr om
Älgsjöarna i Kolmården och även Ramström Vind har sökt tillstånd för sin anläggning i
Kolmården, i området mot Nävekvarn.
Även om det är en lång och omfattande process, offentliga samråd,
myndighetsprövning av olika instanser och överklaganden m.m. så är det vår
övertygelse att även Norrköping kommer att finnas med på kartan där man ställer om
till förnybar energiproduktion genom bl.a vindenergi.
Styrelsemöte:
Den 27/4 hade Kolmårdsvind digitalt styrelsemöte där ett flertal frågor behandlades:
* Beslut om Årsredovisning för 2020
* Beslut om Förlags- o Medlemsinsatser
* Medlemsavgifter och Kolmårdsvind fortsatta verksamhet m.m.
Frågor som blir föremål för behandling och beslut på vår kommande Årsstämma.
Styrelsen beslutade även godkänna att Kolmårdsvind säljer sin andel av immateriella
rättigheter ( tillsammans med huvudägaren Wind4shore AB) som finns i våra tidigare
projekt Vindpark Marviken och VikbolandVind.
Den nya ägaren är Vindpark Söderköping AB och vid ett eventuellt framtida tillstånd
och investeringsbeslut kommer Kolmårdsvind att få en andel av intäkterna
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Digital Årsstämma onsdagen den 2 juni kl: 18.00 på mötesplatsen Zoom.
På grund av pågående pandemi tvingas vi även i år att hålla vår Årsstämma digitalt.
Alla medlemmar kommer före mötet att erhålla en länk för uppkoppling på sin dator,
så att man kan delta ”live” på Årsstämman. Du måste ha laddat ner appen Zoom på
din dator före mötet och det är viktigt att du har anmält rätt e-postadress ....... är du
osäker så kontakta vår sekreterare: gunnar.sem@gmail.com.
På Årsstämman kommer vi behandla alla stadgeenliga frågor, såsom Resultat- o
Balansräkning, Revisionsberättelse, förrätta val, fastställa medlemsavgift m.m. men
även behandla frågan om Riskkapital samt Kolmårdsvinds fortsatta verksamhet.
Ev. motioner eller andra frågor som man önskar få behandlad på Årsstämman skall
vara mig tillhanda senast den 26 maj på följande adress:
jan-olov.johnson@outlook.com.
Årsredovisning 2020 kommer att vara tillgänglig på vår hemsida senast den 26 maj.
Anmäl även ditt deltagande till Årsstämman senast den 26 maj så får du tillgång till
Zoom-länk inkl. Årsredovisning 2020 med Dagordning m.m. inför Årsstämman 2 juni.
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