Protokoll hoststamman Svardsjo Svartnas Besparingsskog
19/10 2015
1.

Val av ordforande samt sekreterare for stiimman.

Anders Ax valdes till ordfdrande och Stefan Sparring till sekreterare.

2.

Godkiinnande av kungi:irelsen fOr stiimman.

Ordforanden Anders Ax redogjorde for kungorelsen och stamman godkande denna.

3.

Val av justeringsmiin tillika ri:istriiknare.

Lars-Erik Eriksson samt Hans Murmester.

4.

Faststiillande av ri:istliingden.

Narvarolista skickades runt. Stamman bifdll att rostlangd faststalles med den som grund om sa skulle kravas.

5.

Ersiittning till styrelsen och revisorerna.

Anders Rustas redogjorde for tidigare inforandet av ett tjanstemannaindex for att reglera lonen. For narvarande
Jigger den pa 212 kr/h. Denna bifolls av stamman.

6.

Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat for 2016.

Ordforanden laste budgeten fdr 2016 och Anders Toste by fran styrelsen visade diagram pa Besparingens
utveckling vad det galler inkomster, resultat, kostnader samt utdelning over tid. Styrelsen ville med detta
askadliggora vart de stora intakterna finns och vart potentialen att ytterligare kraftigt hoja dessa finns. Detar
framst i fortsatt vindkraftsutveckling detta star att finna, vilket styrelsen nu arbetar pa. Aven virkesforsaljning
har potential att oka nu nar en ny skogsbruksplan upprattats.
Resultatet ar nagot vikande och detta beror just pa att man satsar en del pengar pa Anglanprojektet.
Ordforanden lamnade sedan ordet fritt. Tva delagare uttryckte berom for styrelsens arbete samt for innovativ och
tydlig presentation.
Utgiftsstaten faststalldes sedan av stamman.

7.

Val av revisorer och ersiittare for :h 2016.

Valberedningen foreslog omval av Helena Rystedt, Lennart Sandgren och Ejvin Jansson som revisorer samt
Goran Melin, Karin Norling samt Karin Bergkvist som ersattare.
Dessa valdes av stamman.

8.

Val av valberedning for ar 2016.

Valbercdningen har under aret bestatt av Bo Eriksson (sammankallande) samt Arne Soderberg samt Lars Dahlin.
Stamman fdreslog omval av samtliga och dessa valdes sedan av stamman.

9.

Information vindkraftsprojektet Anglan Vind.

Dag Melkersson fran Borago utveckling AB , som ar anlitad som konsult av Besparingen for att driva projektet
till tillstand, redogjorde for laget.
Till stand
Myndighetssamrad hells i februari, allmant samdtd fran 1/6 t.o.m. 17/6 genom en utstallning i Svardsjo
bibliotek. Synpunkter kunde dar Himnas pa ett samradsformular eller via mail.
Dag redogjorde fdr begreppet narboende och berattade att man ratt 4 kritiska svar, de ovriga 30 som definieras
som narboende har inte svarat. Han visade aven upp det material som finns pa Besparingens hemsida.
Fran myndigheter och organisationer har inga invandningar mot projektet kommit men i vissa fall onskemal om
mer information. Detta ar bra for att det visar att man inte overarbetat materialet i fortid .
Darefter redogjorde han for naturvardesinventeringen och ragelinventeringen. Vad som framkommit ar att det
finns ett omrade som paverkar, dock marginellt, vad det galler skogshons. Detta kommer troligen inte att
paverka projektet. Man har sett ett rata! rovraglar, ingen hackande smalom men mojlig hackning av storlom. Vad
det galler fladdermus ar laget oproblematiskt.
Dag beskrev ocksa hur man kan se att vi tagit at oss synpunkter och till viss del anpassat projektets utformning
efter en del av dessa. Atgarder som vidtagits ar bl.a. foljande :

•
•
•

Minskad utbredning norrut mot narmast bebyggelse, Lilla Bjornmossen .
Nagot farre verk, nu 20 st.
40 % mindre omrade .
Aven en del hansyn till rage!- samt naturvardeslaget, som dock har marginell inverkan pa projektet.

•
Overlag ser Dag ra anledningar till overklagande.
Nu foljer fortsatt MKB -arbete (Miljokonsekvensbeskrivning) foljer nu med inriktning pa miljokonsekvenser,
samradsredogorelse, kontrollprogram samt sammanfattning.
Ansokan beraknas fortsatt ske till arsskiftet.
Ekonomi
Dag gick sedan over pa bitarna som handlar om ekonomi.
Forst visade han pa hur det faktiskt blaser i omradet genom att visa tva olika typer av vindkartor. Den fdrsta var
en teoretisk vindkartering som genomforts med MIUU-modellen, utvecklad vid Uppsala Universitet. Sedan
visade han aven kartering gjord med matningar fran mast som grund . Bada visar pagoda vindforhallanden.
Den kalkylerade parkeffekten uppgar tiii275GWh . Detta ar cirka 40% av Jadraasparkens totala effekt.
Anledningarna att man uppnar detta med bara 1/3 sa manga verk beror pa att vindkraftverken i Anglan ar hogre,
effektivare, har stOrre rotor, hogre effekt samt att medelhojden ar hogre i omradet.
Lonsamhet
Dag redogjorde for laget att na lonsamhet for en framtida kopare av projektet. I nulaget galler ungefar dessa
siffror:
Elpris:
Elcertifikat:
Totalt:

25 ore
18 ore
43 ore

Arlig elproduktion beraknad till cirka 255 GWh vilket ger en arlig intakt pa II 0 Mkr.

Kostnaden for att bygga parken ar cirka 800 Mkr. Investeringens effektivitet ar investeringen/arlig produktion ,
d. v .s. 800/255=3 , 14 kr/k Wh. Payofftiden ar investering/arlig intakt (grovt raknat), d.v .s. 800/ 100=8 3r. Dessa
siffror visar att projektet ar lonsamt att bygga med dagens fdrutsattningar.
Tidsplan
lnventeringar:
Samrad:
Ansokan:
Tillstand:
Byggstart
Anglan klart:

Q3
Q3
Q4
Q4
Q3

2015
2015
2015
2016
2017
2018

En kortare diskussion om den relativt unika positionen som markagare OCH projektagare som Besparingen nu
har fdrdes. Forsaljningen av projektet har potential att ge rejal vinst men de st6rsta intakterna star att finna i
framtida arrende. I grova drag bedomde Dag att detta projekt kommer att ge delagarna nagot mer arrendeintakter
an vad Jadraasparken nu ger.
Dag avslutade sin uppskattade presentation med att redogora en del om de narliggande projekten.

10.

Bestamma tid och plats da justerat protokoll halles tillgangligt fOr delagarna.

Besparingens kontor 29/1 0 2015 klockan 18 .00

11.

Ovriga fragor.

Lars-Erik Backlund fran styrelsen informerade om att Luskojan , som tidigare eldharjades, nu ar uppbyggd pa ny
plats invid Lilla Bjornmossjon.

12.

Motets avslutande.

klockan 20. 10

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Stefan Sparring

Hans Murmester

Lars-Erik Eriksson

