Du kan fjerne CO2-forureningen fra dit eget private elforbrug, ved at købe en andel i Hvidovre Vindmøllelaug.
Prisen for en andel er 4.995 kroner og fire andele svarer
til produktionen af 4.000 kWh., hvilket er den mængde
strøm en gennemsnitlig dansk familie forbruger i hjemmet på et år.

På den måde bidrager du helt konkret til at løse de
stigende klimaproblemer og du kommer til at holde af
det danske blæsevejr!
En god investering
Favorable skatteregler til fremme af alternative energiformer betyder, at det økonomisk er lige så attraktivt at
investere i vindmølleandele som i f.eks. at have pengene stående i banken eller i statsobligationer.
Vindmøllen bliver leveret med garanti og servicekontrakt, og den bliver forsikret mod pludseligt opståede
skader og deraf følgende driftstab.
Regeringen vedtog en skattereform i februar 2009 med
mulighed for at få udbetalt den særlige pensionsordning (SP), som blev indført i perioden 1998-2004. Måske
er det værd at overveje, om SP-opsparingen skal betale
en eller flere andele?
Salget er i gang
Interessen for Hvidovre Vindmøllelaugs store havvindmølle har taget fart. Forhåndstegningerne strømmer
ind hver dag og alt tyder på, at Hvidovre Vindmøllelaug
bliver lige så stor en succes, som Middelgrundens Vindmøllelaug, hvor der i øjeblikket er 1200 på ventelisten
til en andel i laugets 10 vindmøller. Driften af møllerne
startede i 2001 og i dag er det sjældent, at en andel
bliver sat til salg.
I princippet har alle ret til at købe en eller flere vindmølleandele, men da vindmøllen står i Hvidovre kom-
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Fotomontage: Således kommer de tre store vindmøller på Avedøre Holme omtrent til at se ud i selskab med
Avedøreværket - her set fra Kalvebodbroen.
mune, får borgerne, erhvervslivet og medarbejdere
ansat i kommunen og erhvervslivet i Hvidovre fortrinsret til at erhverve mølleandelene en måned før andre.
Resten sælges til de øvrige interesserede borgere og
virksomheder i Danmark og EU.
Efter 15. august 2009 bliver eventuelt overskydende
andele forbeholdt hvidovreborgerne udbudt i frit salg.
Sidste frist for køb er 1. november eller når andelene er
udsolgt.
Prisen for at reservere en andel er 100 kroner. Hvis
du fortryder din forhåndstegning af f.eks. fem andele
og hellere vil nøjes med en, vil de 500 kroner blive

fratrukket den første andel, så ingen penge går
tabt.
Forhåndstegning sker ved at sende en mail til
hvl2009@gmail.com med navn, postadresse og
angivelse af antal andele. Hvidovre Vindmøllelaug
sender herefter en betalingsanvisning og tegningsmaterialet.
Du kan følge projektet, finde svar og tegningsmaterialet, når det er klart, på hjemmesiden
www.hvidovrevindmollelaug.dk

FAKTA
I sensommeren 2009 opstilles to ud af tre nye,
store havvindmøller i vandet 10-100 meter syd for
Avedøre Holme ved Avedøreværket. De tre vindmøller kommer til at erstatte 12 mindre møller + en
forsøgsmølle på Avedøre Holme.
Det er DONG Energy, som opfører og finansierer
møllerne, hvoraf Hvidovre Vindmøllelaug køber den
midterste af de tre møller. Den udbydes i andele til
borgerne i Hvidovre og andre interesserede.
Hvidovre Vindmøllelaug I/S er et interessentskab,
stiftet i 2007, og medlemmernes fælles interesse er
driften af vindmøllen på Avedøre Holme. Lauget har
rod i en lille håndfuld ildsjæle fra Middelgrundens
og Lynettens vindmøllelaug og de glæder sig meget
over samarbejdet med DONG Energy i Hvidovre.

MØLLEN
Hvidovre Vindmøllelaugs vindmølle er en kendt
mølletype. Det er en 3,6 MW mølle fra Siemens
Windpower med en årlig strømproduktion, der
svarer til ca. 10.000 personers elforbrug.

GØr dit
el-forbrug
co2-neutralt

BESTYRELSEN
Bestyrelsen i Hvidovre Vindmøllelaug er følgende:
Formand:
Erik Frølund Thomsen,
kommunalbestyrelsesmedlem.
Pottemagerporten 21, 2650 Hvidovre.
Telefon: 36490318. Mobil: 20156153.
Email: eft@hvidovre.dk

En vindmølleandel svarer til
dit private strømforbrug på et år

Næstformand:
Erik Christiansen, direktør.
Mårumvej 25, H. 3230 Græsted.
Telefon: 4839 1458.
Email: erik.christiansen@ebo.dk
Hans Chr. Sørensen, civilingeniør, Spok ApS,
Blegdamsvej 4, 2200 København N
Telefon: 3536 0219. Email: consult@spok.dk
ADMINISTRATION
Miljøpunkt Indre By-Christianshavn.
Rådhuspladsen 77, st. tv. 1550 København V.
Telefon: 3336 2121. Email: hvl2009@gmail.com
Telefontid tirs.-ons. kl.10-14. Tors. kl. 14-18.

De to af møllerne opstilles, så de er klar til klimatopmødet i december 2009. Den tredje mølle
opføres i 2010 og typen er endnu ikke fastlagt,
men det bliver en mølle specifikt designet til
offshore brug. De tre møller kommer dog til at
fremstå ensartet.

Her ses placeringen af de tre vindmøller ved Avedøre
Holme. Hvidovre Vindmøllelaugs mølle vil stå i midten.

Foto: Siemens AG, Energy Sector

Navhøjden er 93,5 meter og rotordiameteren er
120 meter, og det er en nyskabelse på denne mølletype, hvilket skal give en bedre driftsøkonomi.
Møllens totalhøjde bliver derfor 155 meter og
den kommer til at flugte med skorstenene på
Avedøreværket.

