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MOTION Förslag: Starta en Ekonomisk förening under Byförening för skapande av El-energi till 

Mölle. För medborgarnas bästa. 

Har att åter igen försöka få till stånd ett positivt beslut om att ta tag i El-energisituationen för hårt 

beprövade medborgare i Mölle.  

Bakgrund: Alla vet (tror jag) att Ryssland hotar oss. Deras starkaste vapen har och är, energi (olja, 

kol, gas) som vi i västvärlden tyvärr har köpt på oss i beroendeställning. Så är det fortfarande och 

kommer att vara, men vi kan göra något åt det. Vi har kunskaper som Ryssland saknar överlag, 

nämligen att bygga Sol o Vind-anläggningar. Vi i Väst är duktiga på det, idag har Vindenergi snart 

kommit i kapp Kärnkraften i Sverige.  

Mitt förslag: Vi i By-förening startar en ekonomisk förening, med syfte att bygga Mark-

Solanläggningar. För att försörja hela Mölle behöver vi c:a 11 milj. kWh i produktion/ år. Självklart 

görs inte detta med en gång, vi får bygga i etapper med egen finansiering. Ett stort problem är 

Skattemyndigheterna som har regler som måste ändras, hur vet jag ej nu. (Som exempel kan jag 

nämna Solar Park i Helsingborg, där jag är medlem, vi tillverkar c:a 1 miljon kWh/år, det kommer bli 

mycket mer så småningom, vi är c:a 600 medlemmar idag.) 

 PS: Undertecknad har en bakgrund med el i mer än 40 år inom kärnkraft, naturgaskraft, solkraft och 

industriell automation. Jag tror stenhårt att vi måste börja bygga nu, inte sen. Något som är helt 

klart, att Solkraft är mycket lättare att sätta upp och det går lätt att riva. Så ock med Vindkraft. Det 

enda, förutom skattefrågor, är att få tillgång till skräpmark o kapital. Var är problemet.? (Om du är 

producent samtidigt som konsument, kan dom elaka höja priset hur mycket dom vill, det gör ju inget 

för oss. Eller hur.) Och för varje kWh solel vi kan tillverka själva, blir det i motsvarande grad 

minskade intäkter för olja, kol, gas att köpa vapen för. En god gärning. 
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Styrelsen föreslår avslag på motionen 

Motionen är intressant och ligger i tiden med skenande elpriser och klimathot. Ekonomiska 

föreningar som uppför och driver små solcellsparker har senaste året beskrivits i press och på TV och 

motionären har egen erfarenhet från en förening i Helsingborg. I de diskussioner som förts mellan 

byaföreningarna inom Höganäs kommun i samband med utredning av nytt gemensamt elavtal har 

frågan framförts och mötts försiktigt positivt. Uppdraget där var emellertid att hitta en modell för 

nytt avtal från 1 januari i år. Som ideell förening har Byföreningen ingen möjlighet att engagera sig i 

sådan ekonomisk verksamhet som en ekonomisk förening innebär. Byföreningen kan däremot 

förmedla och ge utrymme för information kring arbetet med att bilda en sådan förening i våra 

informationskanaler som Möllekuriren, på Facebook eller i nyhetsbreven. Men Byföreningen kan 

inte starta en ekonomisk föreningen under Byföreningen som motionären önskar. 
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