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Nytt elavtal med Sundsvall Energi.
Efter att vi under många år sålt elproduktionen till det kommunala
elbolaget Sundsvall Energi AB sade de upp avtalet efter sommaren.
Bakgrunden att när vi inte längre hade elcertifikaten att sälja utan enbart
elproduktionen kunde de inte få handeln med vår produktion att bära sig
ekonomiskt. I el-sammanhang är vår årsproduktion om 1 miljon kWh lite.
Under hösten sökte vi via våra olika kontakter möjliga köpare och fann tre
bra kandidater. Samtidigt visade det sig att det i grunden fanns ett intresse
hos Sundsvall Energi att fortsatt köpa vår el till ”rätt pris” och därför
inledde vi en förhandling. Vi fick till slut ett acceptabelt pris utifrån att de
dels beaktar den goodwill som vår lokala el ger och dels att de kan bli mer
aktiva på marknadsföringssidan genom att vi låter dem rikta
reklamerbjudanden direkt till våra medlemmar. Det nya avtalet träder ikraft
vid årsskiftet.
Lägst elpriser på 14 år under hösten.
Hela året har präglats av låga elpriser. Så här beskrivs sammanhangen av
ett elhandelsbolag i södra Sverige i en aktuell rapport: ”Väder och elpriser

hänger starkt ihop. Höstens milda, blöta och blåsiga väder har gjort att
elpriset legat på historiskt låga nivåer under september, oktober och
november. Spotpriserna har i snitt legat på strax över 19 öre per kWh,
vilket är de lägsta höstpriserna sedan år 2001. Enligt vår [Bexias]
kvartalsrapport är risken för kraftigt stigande priser i vinter låg. Hösten har
varit mild med mestadels något blötare väder än normalt med undantag för
oktober då nederbörden var ovanligt låg. Temperaturen har legat över
normalt i sort sett hela hösten. Dessutom har vindkraftsproduktionen varit
högre än under samma period förra året. Andra faktorer som påverkat
elpriset är att vi [Sverige] har fått in mer förnybar el i systemet, i första
hand i form av vindkraft, samt att priset på kol och olja har fortsatt att falla,
säger Anders Engqvist, chefsanalytiker på Bixia.”
Påverkan på föreningens ekonomi.
Elprisets nivå är helt avgörande för föreningens ekonomi. Årets låga
elpriser gör att resultatprognosen visar på ett underskott om ca 50.000 kr.
Det är självklart inte bra, men heller inte alarmerande på kort sikt.
Föreningen klarar årliga underskott i den storleken i sju år. Men för att vara
proaktiv har styrelsen tillsatt en grupp (Lennart Olsson, Per Hägglöv och
Lasse Åkerlund) som ska analysera läget. Till årsstämman i maj kommer vi
ta fram ett eller flera förslag för stämman att ta ställning till.
Driftrapport från Lars Åkerlund
Då närmar vi oss slutet av 2015 och Helgas produktion under året, ännu
återstår ju några dagar av som man kan hoppas vind och elproduktion.
Hittills under året har hon snurrat in 938 MWh som är ett bra resultat
jämfört med tidigare år, i fjol blev det 863 MWh under hela året. Första
halvan av året flöt på bra utan några haverier, men sedan började Helga må
dåligt. Det började med trasigt hydraulsystem på pitchregleringen av
vingarna sedan följde trasiga kondensatorer, stötdämpning av växellådan
och bromsrör och bromsok. Kostnad för alla reparationer landar på
105 000kr. Vår nya serviceorganisation med HEMAB har fungerat bra, lätt
att nå och snabba åtgärder när det har krävts. Nu önskar jag att Helga är
återställd och mår bra inför kommande produktionsperiod.
Styrelsen önskar härmed en God Jul och ett Gott Nytt År.
genom Birger Hjörleifsson, ordförande

