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§   13.  Val av valberedning                                                                                                                
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a/        Styrelsen förslag att Kolmårdsvind hålls vilande verksamhetsåret 2022 
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§ 16.  Avslutning 

 

Styrelsen för Kolmårdsvind 

  



 

 

Årsredovisning 2021 

 

Kolmårdsvind Ekonomisk Förening  
Org.nr: 769620 – 1891 

Förvaltningsberättelse  
2021 01 01  -  2021 12 31 

Allmänt om verksamheten. 

Föreningen startade 2009 med målsättningen att på lämplig plats, uppföra vindkraft inom 

Norrköpings kommun. Medlemmar i Kolmårdsvind skulle erbjudas att köpa andelar 

motsvarande sitt elbehov och då erhålla ett förmånligt pris för sin elförbrukning. Syftet var 

även att bidra till att utveckla alternativa och förnybara energislag som skulle produceras 

lokalt. 

Under senare år har dock våra vindprojekt, Vindpark Marviken samt VikbolandVind upp-                  

tagit all vårt tid och även tagit föreningens ekonomi i anspråk. Båda projekten har under flera     

år prövats i olika instanser, som tyvärr avslagit etablering av vindkraft i Norrköpings kommun. 

Då KolmårdsVind för närvarande  ” nått vägs ände ” beslutade Föreningsstämman den 2 juni 

2020 att verksamheten skulle vara vilande verksamhetsåret 2021. 

Förtroendevalda m.m.  under verksamhetsåret. 

I styrelsen har under året följande ledamöter och suppleanter ingått: 

Jan-Olov Johnson,    ordförande 

Alf Gustavsson,         vice ordförande 

Lars Sandell,              kassör 

Gunnar Sem,             sekreterare 

Tore Wizelius,           ledamot   

Kjell Eriksson,             suppleant 

Bengt Bjärkefur,          suppleant  

Henrik Rasmussen,     suppleant 

Nils David Karlsson,    suppleant 

Revisor har under året varit Håkan Westerdahl med Curt Andersson som suppleant. På 

årstämman usågs Nils Åke Karlsson till valberedare. 

  



 

 

Förlags- och Medlemsinsatser. 

31 av föreningens medlemmar har totalt satsat 168 000:- i Riskkapital för att finansiera 

utrednings- och projekteringskostnader samt för myndightetsprövning av våra projekt, 

Vindpark Marviken och VikbolandVind. Riskkapitalet skulle ge dubbla vindkraftsandelar i 

projekt som genomförs och vid årets slut finns således en skuld för framtida andelar om  

336 000:- kr. 

Då inga arvoden utgår till styrelse o övriga förtroendevalda, omvandlas ersättning till 

vindkraftsandelar i projekt som genomförs och omfattar en skuld på 199 000:- kr. 

Huvudägaren i våra projekt Wind4Shore har sålt projektmaterialet till Vindpark Söderköping 

AB.              Ett avtal har därför upprättats mellan Wind4Shore och Kolmårdsvind som innebär 

att om Vindpark Söderköping AB i en framtid får tillstånd att uppföra en reviderad Vindpark 

Marviken alt. VikbolandVind, så äger Kolmårdsvind rätt till del av intäkterna. 

Kolmårdsvinds Föreningsstämma har då beslutat att prioritera återbetalning av Riskkapital 

och i andra hand upparbetade fodringar. 

Resultatdisposition. 

Med hänvisning till avgiven Resultat- o Balansrapport föreslår styrelsen att årets vinst om 

4 343:75 överförs i ny räkning för 2022. 

Avslutning:  Norrköping, en vindkraftsfri zoon 

Norrköping är i dag en Vindkraftsfri zoon!  Men det är vår fasta övertygelse att även 

Norrköping framledes ska hitta samförstånd mellan allmänintressen, miljö- o naturintressen,     

energiproducenter och myndigheter för att vi ska kunna delta i en omställning till förnybar 

energiproduktion för vår framtida mijö. 

Därför kommer  Kolmårdsvind ek. förening inte att avvecklas, utan vår förening blir vilande 

tills dess att insikten blir så stark att även Norrköping kommer att bidra med vindkraft i en 

framtid. 

Norrköping .24 mars 2022 

Kolmårdsvind Ekonomisk Förening 

Jan-Olov Johnson  Alf Gustavsson Lars Sandell   

__________________  _______________ ______________ 

 Gunnar Sem Tore Wizelius 

     ____________ _____________  


