
Tillsammans  
för en framtid  
i medvind



Våra medlemsförmåner
     TIDNINGEN SVENSK VINDKRAFT    

Årsprenumeration på vår tidning Svensk Vindkraft och rabatt vid annonsering.

     NYHETSBREV    

6 ggr/år får du ta del av vårt nyhetsbrev där vi berättar om vårt arbete och tar  
upp de mest aktuella frågorna.

     KONFERENSER OCH SEMINARIER*    

Inbjudan till och rabatt på föreningens konferenser och seminarier  
t.ex. Winterwind, RE-Scandinavia, Drift & Underhållskonferens.

     FÖRSÄKRING**    

Förmånlig vindkraftförsäkring via Marsh AB. Rabatt på försäkrings lösning  
för återställandegaranti via Marsh AB.

     JURIDISK RÅDGIVNING     

En timmes fri juridisk rådgivning och rabatt* på tillkommande timmar hos MAQS.

     ETABLERAD REMISSINSTANS     

Var med och påverka beslutsfattare genom föreningens remissvar.

     RAMAVTAL ELHANDEL**    

Möjlighet att sälja el, certifikat och ursprungsgarantier enligt vårt ramavtal med Bixia. 

     RAPPORTER OCH MARKNADSANALYSER*    

Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi rabatt på olika rapporter  
och marknadsanalyser.

* Gäller alla våra företagsmedlemmar  
** Gäller endast företagsmedlemmar med produktion

SVENSK VINDKRAFT är en kunskapsbank för framtidens energi försörjning.  
Vi  företräder ett nätverk av allt från mindre vindkrafts ägare till stora energibolag 
och institutionella investerare. Vårt gemensamma mål är att verka för en effektiv 
utveckling av vind kraften i  Sverige. Inte minst när det gäller rimliga ekonomiska 
villkor för  producenter och att sprida kunskap om ny teknik. Vi samverkar med 
myndigheter och organisationer, både  nationellt och internationellt. Med mer 
än 30 års erfarenhet företräder vi idag 1000 medlemmar. Bli medlem du också! 
Tillsammans är vi starkare och skapar en framtid i medvind.



TIDNINGEN  
SVENSK  
VINDKRAFT
Vi publicerar nyheter, reportage och 
 intervjuer från vindkraftsbranschen.  
Syftet med  tidningen är att arbeta  
för vindkraftens fortsatta  utveckling, 
att nyansera debatten, förmedla 
forsknings resultat och information om 
 teknisk utveckling samt bevaka och 
granska såväl vindkraftsbranschen 
som  myndigheters och politikers  
arbete. Ges ut 5 ggr/år på svenska 
med summering på engelska.

Bli medlem idag!
Registrera dig på svenskvindkraft.com/medlem  
eller scanna koden med kameran i mobilen.

     VÅRA MEDLEMS- OCH SERVICEAVGIFTER 2020     

Företag – utan vindkraftsproduktion: 600 kr + serviceavgift 3 000 kr*

Företag – med vindkraftsproduktion: 600 kr + serviceavgift 3.75 kr*/installerad kW**   
max 35 000 kr/ägare 

Privat: 600 kr

Privat – student: 200 kr

Privat – utomlands: 700 kr

Privat – medlem i SERO+: 200 kr

* Pris exklusive moms. Serviceavgiften är avdragsgill  
** Systemet bygger på er  egenrapporterade installerade effekt i kW

6000 + läsare   98,7   % nöjda läsare



Svensk Vindkraftförening
Kvarnvägen 2

311 64 Vessigebro
076 - 716 05 50

svenskvindkraft.com


