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(Föregående års siffror inom parentes.) 
 

Verksamhet 
Bolaget har som syfte att bedriva elproduktion med vindkraft samt att 
etablera nya vindkraftverk. 
 
Produktion 
2007 har varit ett vindenergirikt år. Den genomsnittliga vindenergin i landet 
var 110% av normalår. (2006  90%). Vår 75%-iga andel av Älvi 
producerade 907 MWh (674); Victoria 1395  MWh (1178) och Rune 1299 
MWh (1040).   
I slutet av aug etablerade vi ett nytt verk i Söderbodane i Åmåls kommun. 
Det startades i sept, som blev inkörningsmånad. Under årets sista tertial 
producerade verket 480 MWh. Vi äger 25% av verket, vilket gav oss 120 
MWh. 
Vår sammanlagda produktion blev därmed 3721 MWh. (2892). 
 
Avtal och priser 
Vi hade avtal med rörligt elpris enl Nordpool. Det blev i genomsnitt 28 
öre/kWh. (2006 hade vi bundet pris på 34 öre/kWh.) Miljöbonusen var 4 
öre/kWh (6,5). Elcertifikatpriset var 17,3 öre/kWh (18,5). Sammantaget 49 
öre/kWh (59).  
För år 2008 har vi tecknat avtal med bundna priser för 3 verk, så att vi 
sammantaget får 65 öre/kWh, och för det fjärde verket har vi rörligt elpris. 
 
Aktieinnehav 
I juni bytte vi ut våra 4000 aktier i Ekovind AB mot 1000 aktier i Eolusvind 
AB. I sept köpte vi ytterligare 150 aktier i Eolus Vind AB. Vi äger således 
1.150 aktier, vilket utgör 0,8% av Eolus. 
Vi är även delägare i Österlenvind AB, där vi äger 320 aktier motsvarande 
8% av bolaget.  
 
Ekonomisk utveckling 
Ekonomin utvecklas positivt. Vinsten 2007 blev 50 kr/aktie. Avkastningen 
på eget kapital blev 4%. Substansvärdet har successivt ökat, så att det vid 
senaste årsskiftet var 1.287 kr/aktie. Även soliditeten har stärkts. Den är nu 
59 %. 



 
Projekt 
Vår ambition är att skaffa fler vindkraftverk, och det har vi också gjort 2007, 
som ovan nämnts. 
 
Åmål: Det blev ett Enerconverk, E 53, i Söderbodane. Verket har 53 m 
rotor och det står på ett 73 m högt ståltorn. Jag har beräknat produktionen 
till 1540 MWh/år. Vi äger 25 % av verket och markägaren äger 75%. 
Vi har option på ett verk till hos markägaren. Om vi ska utnyttja optionen, 
beror på hur bra det första verket producerar. Utvärdering pågår. 

 
Trelleborg: Här har vi det bästa vindläget av alla de projekt vi jobbat med. 
Vi sökte förhandsbesked 2004. Det blev avslag i Byggnadsnämnden. Vi 
överklagade och fick gehör hos Länsstyrelsen och sedan även hos 
Länsrätten. Byggnadsnämnden överklagade varje beslut, så till sist kom 
det till Kammarrätten. Där blev det stopp. Kammarrätten beviljade inte 
prövningstillstånd. Kommunen respekterade det och överklagade inte till 
Regeringsrätten. Det betyder att vi nu kan söka bygglov. Det arbetet pågår. 
 
Lidköping: I Trässberg har vi lämnat in ansökan om bygglov för 2 verk. 
Samråd har genomförts. Det har visat att det lokala motståndet är stort. 
Kommunen har tagit god tid på sig. I våras antogs äntligen en ny 
vindkraftspolicy. Kommunen var nära ett beslut, när Luftfartsverket vid 
senaste årsskiftet meddelade att det hade breddat inflygningssektorn till 
Lidköpings flygplats. Det gör att vi måste revidera ansökan så, att den 
omfattar endast ett verk. 
 
Strömstad: Vi har ett arrendekontrakt med en markägare där det finns 
plats för ett verk. Kommunen accepterar inte ett solitärt verk i detta område. 
Vi har sökt samarbete med andra intressenter, utan att lyckas. Projektet får 
därför ligga på is, tills ev övriga markägare blir intresserade av vindkraft. 
 
Beg vindkraftverk 
Eftersom våra egna projekt har dragit ut på tiden, har vi otåligt sökt efter 
andra objekt att investera i. Vi har bl a lagt bud på 5 st beg verk i Bohuslän, 
som Vattenfall lämnat ut till försäljning. Vattenfall har meddelat att det finns 
anbudsgivare som ligger över våra bud, så det är inte troligt att vi kommer 
åt något av dessa verk. 
 
 
 
 
 



Älvi 
Vårt verk på Näsudden på Gotland drabbades av skada i generatorn i 
somras. Reparationen kostade 130.000 kr. Försäkringsbolaget betalade 
inte någonting, eftersom skadan betraktades som slitageskada.  
Andra vindkraftägare på Näsudden har tagit initiativ till ett generationsbyte 
av hela vindkraftsparken där. Avsikten är att byta ut alla de små, 
medelålders verken mot färre, nya, stora verk. Sonderingar pågår. 
 
Vindkraftens dag 
Vi firade Vindkraftens dag den 16 sept i Söderbodane, där vi invigde det 
nya verket. Ett 50-tal personer deltog. 
 
Möten 
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten. Årsstämman hölls i Alingsås 25 
april med ett 30 tal aktieägare närvarande. 
Styrelseledamöter har bl a deltagit i vindkraftseminarier och andra 
vindkraftbolags årsstämmor. 
 
Ägareförhållanden 
Bolaget hade vid årsskiftet 413 aktieägare. Antalet aktier är 7800 st. 
Ägandet är väl spritt. Ett aktiebolag, Krågevind AB, äger 8%. Ingen enskild 
aktieägare äger över 4%.  
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