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                       Hvidovre 26. maj 2010 

 

2200 mølle-ejere besøger lørdag deres nye kæmpemølle i Hvidovre 

 

På lørdag kan de over 2200 andelshavere komme tæt på deres nye kæmpemølle på 155 

meter og se, hvad de har fået for 52 millioner.  

Det er det nystiftede Hvidovre Vindmøllelaug, som har inviteret til åbent hus. Og mange 

af andelshaverne kan nøjes med at hoppe på cyklen. Hver femte af dem er nemlig fra 

Hvidovre Kommune, og de har bakket projektet op hele vejen. Faktisk er entusiasmen så 

stor, at der allerede er venteliste for at købe andele i møllen. 

Vindmøllen får også besøg fra udlandet på lørdag, for projektet med den folkeejede 

vindmølle, har vakt begejstring i en del andre lande – blandt andet Japan. En japansk 

andelshaver bookede allerede sin billet til åbent hus i februar måned og han tager sin 

familie med. 

”Ideen med at eje så store værdier sammen, er meget dansk og bygger på erfaringerne 

fra andelsbevægelsen, idet den gødede jorden for den unikke tillid, som andelshaverne i 

lauget har til hinanden,” siger laugets formand Erik Frølund Thomsen og tilføjer, at 

projektet også har fået opbakning fra de lokale politikere og borgmesteren. 

Det usædvanlige folkelige initiativ har allerede gjort møllerne berømte verden over. I 

forbindelse med COP15 blev både Hvidovre-vindmøllen og møllerne på Middelgrunden 

vist frem for verdenspressen. Det resulterede i mange artikler og tv-indslag om de 

folkeejede vindmøller i Danmark. 

I en tid, hvor vindmølle-projekter andre steder i Danmark møder skepsis, er vindmøllen 

ved Avedøre Holme en positiv historie om, hvordan lokalt engagement er det bedste 

grundlag for medvind. 

 

Der er åbent hus i Hvidovre Vindmøllelaug fra klokken 10-16 og formand Erik Frølund Thomsen vil 

sammen med bestyrelsesmedlemmerne være til rådighed for spørgsmål og interviews. 

Kontakt evt. Erik Frølund Thomsen, tlf. 2015 6153 eller Lene Vind, projektleder, Miljøpunkt Indre by-

Christianshavn, tlf. 2117 8721. 
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