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Ulf Klint
UK
AB Karlskronahem
ulf.klint@karlskronahem.se
Per Wickman PW
Energirevisor
per.wickman@energirevisor.se
Stefan Olsson SO
Energikontor sydost
stefan.olsson@energikontorsydost.se
Martin Skoglund MS
Växjöbostäder
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Rödeby elverk
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Region Blekinge
erik.karlsson@regionblekinge.se
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Ytterligare ett digitalt möte för solstrålarna som kunde genomföras utan tekniska IT-problem.
Detta möte genomfördes tillsammans med energikontor sydost och uppslutningen var ett 20tal deltagare.
Efter lite inledande ord och presentation av Ulf och Stefan fick vi en presentation av Emma
(HBV) med hjälp av Michiel (RISE) om deras framtagna verktyg för att få fram
klimatjämförelser i upphandlingar när det gäller solcellsanläggningar. Bifogar bildspel om
klimateffektiv solenergi som presenterades. Även medskick gällande vägledning för
beställning och vad att tänka på i samband med upphandling av solcellsanläggningar skickas
med.
Efter Emma och Michiels presentation fortsatte My (Rikshem) med sin presentation som
handlade om att ta fram stöd, effektivisera och kvalitetssäkra hela genomförandeprocessen
(förstudier, projektering, upphandling och drift) för solceller inom Rikshem. My har haft ett
bra samarbete med HBV och deras framtagna underlag. Bifogar bilaga
Efter My´s genomgång var det kaffepåfyllning och dräneringspaus på 10 minuter.
Johan ( ChargeNode) med hjälp av Niklas fortsatte med temat storskalig elbilsladdning.
Företagets ide är att ha en struktur där flertalet bilar kan koppla in sig för laddning men
systemet hanterar laddningen med 3 bilar i taget och portionerar ut laddeffekt till uttagen
beroende på när man skall använda bilen och hur långt man skall köra. Bifogar bilaga från
ChargeNode.
Lidia tog tillfället i akt och göra lite reklam för Solsafari som skall genomföras i närtid då det
finns möjligheter att besöka solcellsanläggningar på olika platser i sydostregionen. Ingen
anmälan krävs utan Drop In tillämpas. Ta med släkt och vänner samt ett gott humör.
Avslutningsvis överlämnades stafettpinnen som ordförande från Ulf till Magnus som nu tar
vid som ny solstrålechef efter 26 spännande och roliga möten. Vi ser först fram emot 26 nya
avsnitt under Magnus ledning och därefter ännu fler
Jag tackar för denna tid jag fått leda gruppen till denna ände och som jag sa på mötet:
” Allting har en ände, utom korven för den har tre. En ände åt vänster, en ände åt höger och
sedan en massa el-ände i mitten”.
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