
Ansökan om medlemskap i Varbergsortens Vind ekonomisk förening 
 
Varbergsortens Vind ekonomisk föreningen tillhandahåller vindkraftproducerad el till sina medlemmar. Endast 
medlemmar i Varbergsortens Elkraft ek. för. kan ansöka om medlemskap i Varbergsortens Vind. 
 
Medlemsinsatsen är 5 000 kr per andel och berättigar till en leverans om 1 000 kWh/år. Vid inträdet faktureras 
hela insatsen och medlemskap erhålls då den till fullo är betald. Medlemmen betalar en serviceavgift som för 
närvarande uppgår till 23 öre/kWh exkl. energiskatt och moms för de andelar som har köpts. Antalet andelar 
som varje medlem har möjlighet att söka får högst uppgå till 80% av dennes årsförbrukning. Andelsägaren ska 
köpa kompletteringselen av Varbergsortens Elförsäljning AB. 
 
På Varbergsortens Elkrafts hemsida www.vbgelkraft.se finns mer information om föreningen och dess stadgar. 
 
Välkommen att bli medlem och andelsägare i Varbergsortens Vind ekonomisk förening genom att fylla i denna 
medlemsanmälan. Bekräftelse om medlemskap skickas ut efter godkänd ansökan och erlagd insats för andelar. 
Debitering av vindel, kompletteringsel och nätavgifter görs månadsvis. 
 
Om det ej finns andelar till försäljning ställs den sökande på kölista till dess andelar finns tillgängliga. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Medlemsanmälan: 

Jag ansöker härmed om att bli medlem i Varbergsortens Vind ekonomisk förening (observera att endast 
den person som står för abonnemanget kan bli medlem och att denna person har ett medlemskap i 
Varbergsortens Elkraft ekonomisk förening)  

 
Namn: ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Personnr: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gatuadress: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postadress: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel nr hem: ………………………………………………. Tel nr arbete/mobil: …..…………………………………… 

E-post adress: ..……………………………………………………………………………………………………………………. 

Anläggningsadress för vilken medlemskapet avser: …………………………..……………………………….. 

Anläggningsid:………………………………………………………………………………......................................... 
Återfinns på fakturan från Varbergsortens Elkraft (18 siffror) 

 
Årsförbrukning: ……………………………………… kWh 
 
Önskat antal andelar á 5 000 kr/st: …………………………….st 
(Varje andel berättigar till 1 000 kWh/år. Antalet andelar är får ej överstiga 80% av årsförbrukningen) 
 
 
……………………………………………………………… …………………………………………………………………….. 
Namnunderskrift   Ort och datum 
 
Anmälan skickas till Varbergsortens Elkraft, Syllingevägen 17, 432 67 Veddige. 
Det går även att scanna anmälan och skicka på e-post till kundtjanst@vbgelkraft.se. 

 

http://www.vbgelkraft.se/

