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Udsolgt
Middelgrundens Vindmøllelaug kan melde udsolgt
af alle 40.500 andele. En venteliste for interesserede købere er oprettet på laugets hjemmeside. Her
kan du også indsende oplysninger, hvis du ønsker at
sælge andele. Oplysningerne kan også indsendes pr.
post til sekretariatet, som alene sørger for kontakt
mellem køber og sælger.

Møllerne rejses
I de kommende uger er der fuld aktivitet på Middelgrunden. I skrivende stund (17/11) er 16 fundamenter placeret på havbunden, og fem hele vindmøller
er hejst på plads. Fundamenterne er placeret med
få centimeters nøjagtighed og møllerejsningerne har
også været meget vellykkede.

på grund af storm. Tilsvarende måtte Bonus’ platform til opsætning af møller ligge underdrejet flere
gange på vejen fra Skotland. Til forsinkelsen bidrager også vanskeligheder med at komprimere og afrette de stenpuder, hvorpå fundamenterne skal stå.
Vi har til gengæld været i stand til at få installeret
transformator, koblingsanlæg, kontroludstyr og lignende i den nederste møllesektion, mens fundamenterne stod i dokken. En række afprøvninger af relæer etc. er foretaget inden udsejlingen, hvorfor vi
hurtigere end ellers vil kunne få møllerne i gang. Alle
møller ventes at snurre inden jul.
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De to kabler ind til Amagerværket og seks kabler
mellem møllerne er placeret på havbunden og trukket op i møllerne. Kabler og kommunikationsforbindelser skal tilsluttes, inden de afsluttende tests
kan foretages.
Vejr og vind har været med til at forsinke projektet
3 til 4 uger, hvilket ikke er overraskende for arbejde
af denne type. De første forsinkelser skyldtes, at
kranen, der sejler fundamenter ud, måtte vente i Oslo
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ling. Lauget har ikke omkostninger i forbindelse med
disse aktiviteter, idet de alle er brugerbetalt.

Fyraftensmøde om byggeriet
Tirsdag den 5. december kl 16.30-18.00 holder
Københavns Miljø- og Energikontor fyraftensmøde
med lysbilleder og historier fra byggeriet. Alle er
velkomne i Økologihuset på Blegdamsvej 4, baghuset.
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På B&W’s udrustningskaj (kaj 11) arbejder Bonus
med at samle møllevinger, den øverste 36 meter tårnsektion (50 ton) og mølletoppen (70 ton) med generator og gearkasse. Delene kommer på speciel
lastbiltransport fra Jylland mellem kl 22 og 05 i den
kommende måneds tid. Rotoren (45 ton) samles på
land og hejses om bord på en pram sammen med
de øvrige dele. De transporteres herefter til mølleplaceringen på Middelgrunden, hvor der står en jack
up med kran. Jack uppen kan fastgøres med 4-8
ben til havbunden således at bølgegang ikke forsinker arbejdet.

Europæiske Solpris 2000
Vindmøllelauget har modtaget den Danske og den
Europæiske Solpris 2000. Prisen er givet i kategorien “almennyttige organisationer”, som gennem en
særlig indsats har været med til at bane vej for et
energirigtigt og økologiske samfund. Prisen er også
givet til Københavns Miljø- og Energikontor og Jens
H. Larsen. Tak og tillykke til alle medlemmerne, som
har gjort realiseringen mulig.

Interessentskabsmøde
I/S møde er fastlagt til den 27. marts 2001. Der
udsendes indkaldelse m.v. sammen med et nyhedsbrev i februar/marts, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

Mere information
Du kan løbende følge byggeriet på laugets hjemmeside. Her er der også link til et web-kamera, som sender billeder direkte fra arbejdet på Middelgrunden.
Der produceres en film om mølleparken, som vil
være klar til foråret. Den vil blive tilbudt alle medlemmer som video. Nærmere information og pris
kommer med næste nyhedsbrev.
Der bliver også lavet en serie postkort med billeder
fra byggeriet (se vedlagte bestillingskort).

Stor besøgsinteresse
800 medlemmer deltog i sejlturen den 29. oktober
og der var flere opfordringer til en ny tur næste år.
Der arbejdes videre med forslaget bl.a. i forbindelse
med indvielsen. Mange internationale gæster har
besøgt byggeriet og for større grupper kan sekretariatet arrangere sejlads og rundvisninger mod betaFotos: Jens H. Larsen
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