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Information från styrelsen 
Årets stämma hölls 17 maj, både fysiskt och digitalt, med 

totalt 80 närvarande varav 73 var medlemmar. Medlems-

avgiften beslutades till 250 kr och driftsavgiften till 195 kr 

plus moms per andel. Dessvärre hade vi problem med 

uppdateringar i vårt medlemsregister och på grund av 

detta blev årets fakturor försenade och därför förlängdes 

betalningstiden med en månad till sista september. I 

slutet av oktober skickade vi ut påminnelsefakturor med 

brev per post till de som inte betalat årets faktura. 

Till och med oktober i år har produktionen kommit upp i 

748 kWh per andel. Vi håller alla våra tummar och tår för 

att november och december blir blåsiga så att vår mål-

produktion på 1 000 kWh per andel uppnås. Tyvärr har vi 

haft problem med ett av vindkraftverken i Holmsund 

vilket varit ur drift i över 100 dagar under maj till och med 

oktober. Detta på grund av olika fel samt väntetid på tek-

niker och reservdelar. Felen har anmälts till försäkrings-

bolaget. 

Vi har bytt webbhotell för vår hemsida och den är nu flyttad till en ny server. Detta 

innebär att sidan nu både är säker och går mycket snabbare. Produktionsstatistiken till 

snurran på vår hemsida uppdateras så fort vi får den gångna månadens statistik. Texten 

i dokumentet Förklaringar till Umeå Energis Månadsfaktura Elenergi är uppdaterad och 

till för dig som vill ha en närmare genomgång av Umeå Energis faktura. 

Vi fortsätter med att uppdatera hemsidan och vår förhoppning är att det ska bli lättare 

att hitta det man söker och är intresserad av att läsa. Detta innebär att innehåll kan 

komma att flyttas från en plats till en annan och att utseendet förändras något. Hoppas 

du har överseende med att hemsidan kan verka rörig under tiden vi arbetar med den.  

Just nu är det stor efterfrågan på att köpa andelar och bli medlem i Kvarkenvinden. Om 

du funderar på att sälja dina andelar finns det många annonser under köpes på vårt 

Andelstorg här på hemsidan. Välkommen att höra av dig till vårt kansli om du behöver 

hjälp på något vis! 
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