Medlemsbrev april 2017
Kallelse till ordinarie stämma 2017-05-10 bifogas
Stämman hålls i år hos vår medlem Domarbo skog, preliminärt i kvarnen vid Starfors Säteri,
Heby. Lokalen i kvarnen har begränsat utrymme så vid stort deltagande kanske stämman
behöver flyttas. Information om så är fallet kommer att lämnas senast tisdag fm via epost.

Rapport från medlemsmöte 2016-12-05
Håkan Carefall SHE
SHE:s nya vd och koncernchef Håkan Carefall berättade vem han är. Han bor i Köping men
arbetade under många år med affärsutveckling på Skellefteå Kraft AB. Under sin tid i
Skellefteå genomförde han en utredning om förnyelsebar energi och konstaterade då vilken
framtida kraft som ligger i solenergin. Det var främst SHE:s intresse för förnyelsebara energi
med satsning på solel som gjorde att han sökte tjänsten efter Kenneth Mårtensson.
Simon Strandberg STUNS
Simon Strandberg fd medarbetare på STUNS berättade lite från den slutsålda Solelmässan i
Uppsala samt några mässor i Europa. I Sverige är många energibolag mycket intresserade av
solenergi vilket inte är fallet i alla länder. Estetiken i solpanelsinstallationer blir mer och mer
intressant och många nya idéer och innovationer visas på mässorna.
Simon visade också en hel del bilder och berättade om aktuell solenergistatistik, bl a att av de
paneler som sattes upp i Sverige 2015 tillverkades 54% i Kina, 19% i Tyskland, 8% i Taiwan
och 7% i Sydkorea.
Simon hade ställt samman ett litet solelfrågequiz – testa dina kunskaper på några av frågorna svar finns på sid 2
1) Vilket land i världen får den största andelen av sin elektricitet från solen?
2) I vilken kommun finns Sveriges största solelanläggning (dec 2016)?
3) Hur mycket solcellseffekt installerades i Sverige 2015?
4) I vilket land installerades det flest solceller 2015?
Jan Lemming Uppsala
Vår medlem Jan Lemming bor i en bostadsrättsförening Granegården i Uppsala där man haft
solpaneler på hustaken i många år. Jan berättade bl a om hur föreningen fördelat kostnaderna
med hjälp av gemensamt föreningsabonnemang med intern undermätning. Jans presentation
kommer att läggas ut på hemsidan.
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För att hänga med på allt intressant som händer inom solenergisektorn kan du besöka
Energimyndighetens hemsida se t ex nedanstående rapport som visar att solceller på villor
ökade under 2015 med 13,9 MW jämfört med 9,6 MW 2014.
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/battre-forutsattningar-for-solceller-pavillataket/

Svar på Simons frågor:
1)

Honduras (nästan 13 %), väldigt snabb utveckling. Kiribati två. Italien, Tyskland och Grekland kring 7
– 8%
2) Varberg kommun
3) 47,4 MW
4) Kina 15,15 GW installerade effekt, cirka 30 % av den totala marknaden
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