ALLT INNEHÅLL PÅ DENNA PÅ DENNA SIDA ÄR ANNONS

Nyfiken på solceller?
Läs mer på: trelleborgsenergiforsaljning.se/solceller/

BRF Kullagrundet
laddar för solceller
Med solceller på taket räknar BRF Kullagrundet i Trelleborg med att både minska
elkostnaderna och skapa intäkter till föreningen. Projektet har drivits igenom i
nära samverkan med Trelleborgs Energiförsäljning, MeraSol och Prenad.
En dag som denna, då solen gassar över BRF Kullagrundet i östra
Trelleborg, är det lätt att förstå varför medlemmarna satsar på solceller.
Den långa huslängan med tio lägenheter har tak åt både öster och väster
och kan fånga upp både morgon- och
kvällssolen.
Solcellerna kom på plats i början
av maj och beräknas generera 58 000
kilowattimmar per år.
– Genom att producera vår egen el
kan vi spara kostnader och samtidigt
höja värdet på fastigheten. Eftersom
vi också kan sälja el räknar vi med
att halvera våra kostnader, säger Peter Svensson, som har hållit i solcellsprojektet från föreningens sida.
Han visste inget om solceller när
projektet drog i gång och är mycket
tacksam för det stöd som han har fått
från Trelleborgs Energiförsäljning
under hela processen.
Det är också de sistnämnda som
kommer att köpa överskottselen.
– Vi har funnits med ända från
start och har kunnat bolla idéer fram
och tillbaka med föreningen. Vi ger
en oberoende rådgivning, eftersom vi
inte är knutna till någon särskild solcellsleverantör, säger Fredrik Schlyter,
projektledare på Trelleborgs Energiförsäljning.
Efter att ha hämtat in offerter
från tre solcellsföretag fastnade BRF
Kullagrundet för MeraSol, ett Göteborgsbaserat bolag som grundades
för sju år sedan. Delägaren Stefan
Jennefalk berättar att efterfrågan
fullkomligen har exploderat:

Mattias Björk från Prenad,
Stefan Jennefalk från
MeraSol, Peter Svensson
från BRF Kullagrundet och
Fredrik Schlyter från Trelleborgs Energiförsäljning
har samlats i solgasset
utanför BRF Kullagrundets
huslänga, där monteringen
av solcellerna pågår för
fullt. De har alla varit
inblandade i projektet och
är glada över att anläggningen snart är redo att
tas i bruk.

– Vår nuvarande orderportfölj är
tre gånger så stor som hela förra årets
omsättning. Det är en kul och utmanande utveckling.
När MeraSol blir kontaktade gör
de alltid en första undersökning av
förutsättningarna för solceller. Om
den visar att det är lönt att gå vidare
görs en djupare analys.
– Då tittar vi bland annat på elanvändningen, hur man optimalt kan
utnyttja sin anläggning, hur mycket
av elen som kommer att förbrukas
av föreningen och om man kan göra
andra åtgärder när man ändå är på
gång, säger Stefan Jennefalk.
BRF Kullagrundet har i samband
med elarbetena för solcellsprojektet
passat på att modernisera all el i huslängan. Uppdraget gick till elfirman
Prenad.
– Den nya anläggningen klarar 100
ampere. Det hade inte gått med den
gamla, som var uppdelad i en huvudsäkring på 63 ampere och en på 25,
säger Mattias Björk, projektledare på
Prenad.
Numera är också de individuella
elabonnemangen ett minne blott.
BRF Kullagrundet har ett gemensamt
abonnemang och interndebiterar i
nästa led sina medlemmar.
I varje lägenhet sitter en mätare
som visar hur mycket el som förbrukas just där, så kallad undermätning.
– Vi har tillgång till alla mätvärdena och kan få dem på en fil eller läsa
av dem i en app. Sedan är det upp
till oss hur vi ska debitera inom hu-

set. Antingen läser vi av den faktiska
förbrukningen med ett visst intervall
eller så använder vi oss av en fast
schablonavgift baserad på fjolårets
förbrukning, säger Peter Svensson.
– Det fina är att det blir billigare
för de enskilda hushållen, som slipper
den fasta kostnaden för elnätet, inflikar Fredrik Schlyter.
Totalt sett har projektet kostat
cirka 950 000 kronor, varav 900 000
kronor avser själva solcellsanläggningen.
Bostadsrättsföreningen kan räkna
hem investeringen på sju år, eller kanske till och med på fem, då en del av
summan täcks av ett solcellsbidrag
från Energimyndigheten.
För närvarande går det att få ett
bidrag på 20 procent av kostnaderna.
Men eftersom BRF Kullagrundet ansökte redan i fjol får de sannolikt 30
procent, uppger Peter Svensson.
– Men vi hade gjort den här investeringen även utan bidrag. Det är en
så pass bra affär.

Med sitt tak i öst-västlig
riktning kan BRF Kullagrundet matcha produktionen med förbrukningen
på ett optimalt sätt,
eftersom solcellerna både
fångar upp morgon- och
kvällssolen. I bostäder är
förbrukningen oftast som
störst just på morgnar och
kvällar.
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