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                                              Förvaltningsberättelse för år 2015 
(till årsmötet 17/5 2016) 

Bakgrund 
Solel i Lindesberg ekonomisk förening har nu blivit en stabil och väl fungerande 

sammanslutning. Efter att de första stegen mot en förening togs 2013 kom arbetet med att 

skaffa andelsägare igång under 2014, och en solelsanläggning  för 540.000 kunde byggas på 

Lindeskolans tak våren 2015. Elproduktionen startade i slutet av april 2015 och har nu under 

det gångna året levererat elektricitet utan avbrott eller missöden. Anläggningen lever upp till 

de utfästelser som entreprenören gjorde vad avser produktionen mätt i levererade 

kilowattimmar. 

Initialt i hela denna process hade arbetsgruppen mycket kontakt med Linde Energi och senare 

även med Lindesbergsbostäder, LIBO. 

Linde Energi har fortsatt att stödja föreningen med stor välvilja, och med LIBO har vi haft ett 

gott och intensivt samarbete eftersom LIBO/FALAB är ägare av fastigheten på Lindeskolan 

där anläggningen finns. 

 

Arbetssätt 
Styrelsen har etablerat arbetssättet att vi har ett styrelsemöte i månaden. Under året 2015  har 

vi haft 11 sådana möten. Utöver detta har vi haft ett flertal möten med leverantören av 

anläggningen Solkompaniet, med LIBO och med besiktningsmannen som skött kontrollen av  

anläggningens funktion och rutiner. Vi har också haft kontakter med Linde Energi. 

Utöver detta har vi kontaktats av många olika intressenter i solelsfrågor som efterfrågat våra 

erfarenheter, och vi har också varit ute och informerat om vårt projekt på bland annat Rotary, 

i skolor och på Svenska Naturskyddsföreningen. 

Vår förening är registrerad hos Bolagsverket och följer verkets föreskrifter om Ekonomiska 

föreningar i alla avseenden. Vi har upptäckt att vi brister i att vi inte har bokfört andelsägarnas 

personnummer. Detta arbete har påbörjats och kommer att fortsätta i samband med, och 

snarast efter årsmötet.  

Vi har bankkontakter med Bergslagens Sparbank och med Länsförsäkringar Bank där vi 

försökt förvalta våra innestående medel till bästa möjliga ränta.  

Föreningen har en väl etablerad hemsida på www.solelilindesberg.se vilken är flitigt besökt. 

Föreningens första årsstämma ägde rum på Masugnen 2014 05 20 och den andra årsstämman 

avhölls på Lindeskolan 2015 05 19 i samband med att vår anläggning invigdes. 

Invigningen hölls i anslutning till byggnaden där anläggningen ligger och där den avläsbara 

displayen sitter på väggen. 

Årsmötet inleddes med att föreningens orkester framförde solmusik och därefter avlöpte 

årsmötet enligt planerna. En fråga som diskuterades livligt gällde om, och i så fall hur  

andelarnas värde ska förändras med tiden. Styrelsen hade inför årsmötet utarbetat ett förslag  

till stadgeändring att andelarnas värde förändras över tiden beroende på föreningens 

ekonomiska utfall. Årsstämman 2015  antog detta förslag. För definitiv stadgeändring krävs 

dock att två på varandra följande årsmöten beslutar om detta, varför frågan kommer att tas 

upp även vid den kommande årsstämman 2016. Även andra mindre stadgeändringar antogs. 
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Det statliga ekonomiska bidraget 
Man har under senare år kunnat söka statliga bidrag till solelsanläggningar. Dessa bidrag 

utbetalats av Länsstyrelsen och har tidigare uppgått till 35% av kostnaden för anläggningen. 

Detta är nu sänkt till 20%, men för ansökningar som inkom innan sänkningen, som vår gjorde, 

så gäller fortfarande 35%. På grund av stor tillströmning av ansökningar som gjorde att 

anslaget tog slut har vi inte erhållit bidraget. Dock tillfördes nya pengar under år 2015,  och vi 

hyser hopp om att dessa pengar ska kunna komma oss till godo i framtiden. Maximalt utfall 

här skulle då kunna bli närmare 180.000 kronor. Dessa pengar skulle sen i första hand kunna 

användas för att utvidga vår anläggning. 

 

 

 

Den nuvarande anläggningen 
Vi har haft mycket stor hjälp av LIBO  vid uppförandet av vår anläggning, och vi har ett  

nyttjanderättsavtal med TUAB, numera FALAB. Där framgår de administrativa och juridiska 

konsekvenserna och åtagandena från ömse håll, och den beskriver också underhåll, skatter, 

försäkringar, förvaltning, skötsel, störningar, snöröjning, tillsyn etc, och där finns också en 

klausul att Solel i Lindesberg har deponerat 10.000 kr till TUAB , numera FALAB för ev. 

akuta kostnader som kan uppstå.  

Anläggningen togs i drift i slutet av april 2015. Leverantören underlät att utföra en del av sina 

åtaganden gällande skrivna instruktioner på svenska och en del annat som besiktningsmannen 

anmärkte på. Efter upprepade påpekanden har rättelser gjorts och nu är anläggningen godkänd 

av besiktningsmannen. Leverantörens försummelser har dock inte i något avseende påverkat 

anläggningens drift, prestanda eller produktion. Vi har möjlighet att följa produktionen dag 

för dag och månad för månad, och kan nu konstatera att de prestanda för anläggningen som 

utlovades i anbudet väl har uppfyllts. Produktionen kommer att beskrivas mer  detaljerat vid 

kommande årsmöte. 

Den ekonomiska analysen visar att anläggningen under sitt första år gått med ett mycket litet 

överskott. Att det inte uppstått någon större vinst beror på att det under det gångna året varit 

extremt låga elpriser på den nordiska elbörsen. Antal producerade kWh är helt OK, men inte 

elpriset alltså. Anläggningens bidrag till jordens bästa i form av producerad miljövänlig el har 

ju ändå uppfyllts till 100 procent, vilket för de flesta andelsägarna i nuläget kan misstänkas 

vara det huvudsakliga målet. 

 

 

Framtidsvision 
Föreningen har som långsiktigt mål att växa och tillföra nya solelsanläggningar i Lindesberg, 

och kanske även i omgivande tätorter. Vi har som första mål att bygga ut den nuvarande 

anläggningen från 44 till 64 kilowatt. Det finns ytterligare behov av elkraft på Lindeskolan 

som kan förbruka även dessa tillkommande 20 kilowatt. Därefter är tanken att vi ska kunna 

fortsätta uppförandet på andra hustak i eller utanför Lindesberg. Planeringen för fortsatt 

utbyggnad har påbörjats och vi säljer andelar kontinuerligt. Den 16/3 hade föreningen totalt 

95 andelsägare som tillsammans ägde 128 andelar. Det tillkomna värdet efter anläggningens 

färdigställande är 80.000 kronor.  

Styrelsen planerar att i slutet av september 2016  ha en informationskväll för allmänheten med 

en mycket känd och initierad person som dragplåster, och på så vis locka fler att bli 

andelsägare. Linde Energi har generöst beslutat hjälpa oss med ekonomisk sponsring av 

arrangemanget.  
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Övrigt 
LIBO uppförde samtidigt som Solel i Lindesberg en exakt likadan och lika stor anläggning 

2015 på Lingonvägen i Lindesberg. LIBO hade samma leverantör som vi, och vi har 

därigenom samarbetat nära runt våra gemensamma intressen härvidlag. LIBO:s anläggning 

har likvärdiga prestanda. Vi har nu också med ett avtal med LIBO som reglerar de 

ekonomiska mellanhavandena mellan LIBO och Solel i Lindesberg. 

Vår anläggning är försäkrad.  

Vi har ett avtal med FALAB/LIBO om regelbunden tillsyn av anläggningen för vilket vi utför 

en motprestation i form av avläsning och rapportering om produktionen på både vår och 

LIBO:s anläggning. Vi ser även fortsättningsvis gärna att fler andelsägare köper in sig, och 

detta kan vara både privatpersoner, föreningar och företag. 

 

Ekonomiredogörelse: 

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel      -966 

Årets vinst     kronor   993 

Styrelsen föreslår att vinsten överförs i ny räkning 

 

Resultaträkning   not                år 2015 år 2014 

Nettoomsättning (rörelseintäkter)    17583         0 

Rörelsens kostnader 

Inköp av varor         982         0 

Övriga externa kostnader       3007   1800 

Personalkostnader             0         0 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2  14400         0 

Summa rörelsens kostnader    18389             1800 

Resultat före finansiella poster       -806  -1800 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter     1799     834 

Räntekostnader             0         0 

Summa resultat efter finansiella poster       993    -966 

Bokslutsdispositioner   1     -993     966 

 

Balansräkning     år 2015 år 2014 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar             0           0 

Maskiner och andra tekniska anläggningar  540000           0 

Avskrivningar   2  -14400           0 

Summa anläggningstillgångar   525600                    0    

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fodringar              0       834 

Förutbetalda kostnader   3       742             0           

Kundfodringar   4   12609           0 

Övriga kortfristiga fodringar  5   10000             10000 

Skattekonto             58            0 

Bank    6 157518  543200 

Summa omsättningstillgångar   180927           554034 

Summa tillgångar    706527           554034 

 



Sida 4 av 4 

 

Eget kapital och skulder    år 2015 år 2014 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Inbetalda insatser/andelar     640000 555000 

Ack. Vinst/förlust         -966           0 

Årets resultat           993     -966 

Summa eget kapital     640027 554034 

Obeskattade reserver 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder     135000                 0 

Checkräkningskredit               0         0  

Aktuella skatteskulder, momsfodran  7  -68500         0    

Övriga kortfristiga skulder              0         0   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            0                  0 

Summa kortfristiga skulder     66500         0 

Summa eget kapital och skulder   706527        554034 

 

Not 1 årets vinst 993 kronor 

Not 2  8/12 år, 25 år, 540 kkr anskaffningsvärde. 

Not 3 försäkringspremie, domänavgift 

Not 4 faktura Falab leasing andra halvår 2015. 

Not 5  till  LIBO inbetald,ställd säkerhet enligt upprättat nyttjanderättsavtal mellan 

LIBO och Solel i Lindeberg ek.förening. 

Not 6 Bergslagens Sparbank 105886 kr, Länsförsäkringar Bank 51632 kronor. 

Not 7 Momsfodran för ingående moms 

 

Fastställelseintyg. 
Resultaträkning och Balansräkning 

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen i  

Solel i Lindesberg ekonomisk förening för tiden 2015-01-01-- 2015-12-31 

Balansräkningens omslutning är i föreningen 706527 kronor. 

Resultaträkningen visar ett resultat efter finansiella poster på plus på 993 kronor. 

Vinstdisposition 

Stämman fastställde att vinsten på 993 kronor ska överföras till ny räkning. 

Intygas Lindesberg 2016-05-17, Carl-Henrik Ling, styrelseledamot, kassör 

 

 

För styrelsen       Lindesberg  21/4 2016  

 
Per Zetterlund, ordförande      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Carl-Henrik Ling                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Bengt Evertsson                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Agneta Nilsdotter                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Christina Pettersson                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Sofie Semstrand                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Ingalillh Åberg                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


