INSPIRATIONSBESÖK PÅ ENERGIKULLEN KATRINEHOLM
den 20 oktober 2016

Energikullen ägs av ETC, en företagsgrupp med ca 18 olika bolag och som har byggts upp av Johan
Ehrenberg. All el som produceras och inte används inom parken säljs av ETC:s företag Egen El i
Stockholm AB. Det finns även vindkraftverk på ”Kullen”, men den produktionen är försumbar.
Allt i Solhuset är genomsyrat av klimattänk, så även alla varor som finns att köpa i husets butik.
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Det här är sydsidan på det befintliga växthus som är byggt i anslutning till Solhuset. I växthuset har
testats vad som krävs för att få bra växtlighet i ett växthus. Erfarenheterna kommer att användas till
de nya växthusen som ska växa fram i nedre västra sidan av området. Den första växthusmodulen på
10,5 x 40 m skall vara klar till februari 2017. Markarbetena hade precis startat vid vårt besök.
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Inte så dum uppfinning kanske för sommarstugan,
kolonilotten, poolen eller sommarens utedusch på
torpet

På sydsidan av Solhuset finns en altan där
”kjolen” framför altanen består av
nedanstående hybridpaneler
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På gaveln av det intressanta toaletthuset finns fyra ramar med färgade solceller. Det visar att även
det estetiska kan hanteras i solcellsbranschen. Hopsättningen måste göras för hand så de blir inte
billigt men vackert.
Utformningen interiört av toaletthuset är både estetiskt utfört och med intressanta tekniska
innovationer, Besök huset även om du inte behöver.

Det finns mycket mer att berätta, men det är bättre att du tar familj och vänner med och gör en
utflykt. Jag lovar att det är värt besväret. Men tag god tid på dig för det finns mycket att titta på,
fundera över och hämta inspiration infrån. Den enkla praktiska solföljaren på sid 4 kanske du kan fixa
till för att få el till sommarstugans TV eller något annat
Läs mer på:
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http://egenel.etc.se/valkommen-till-etc-solpark

