
  SOLSTRÅLARNA 
Arbetsmöte nr 23     2 december 2020 

 

Minnesanteckningar Solstrålarna 2020-12-02 

 

Plats: I Cyberrymden 

Tid: 2020-12-02   Klockan 09.00—11.30 

 

Närvarande/ Delges:  

Föreläsare: Martin Heed Energikontor Mälardalen, Claes Nicklasson Räddningstjänsten 

Karlskrona 

 

Övriga deltagare.  Mattias Åkesson Karlskronahem, Fredrik Sjöberg Emmaboda kommun, 

Lisa Bringhed Region Kronoberg, Olivia Thim Växjö kommun 

 

 

 

 

Samlingspunkten: Teamsmöte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn Företag e-post Närvaro/ 

Delges 

Ulf Klint         UK AB Karlskronahem ulf.klint@karlskronahem.se N 

Per Wickman   PW Energirevisor per.wickman@energirevisor.se N 

Stefan Olsson SO Energikontor sydost stefan.olsson@energikontorsydost.se N 

Malin/Ulf Åman UÅ Solect Power ulf.aman@solectpower.se N 

Martin Skoglund  MS Växjöbostäder martin.skoglund@vaxjobostader.se D 

Torbjörn Heinmert TH Allbohus torbjorn.heinmert@allbohus.se N 

Stefan Westblom SW Region Kalmar stefanwest@regionkalmar.se N 

Anders Petersson AP Rödeby elverk anders.petersson@rodebyelverk.net D 

Magnus Johansson MJ Solhybrid i Småland AB magnus@solhybrid.se D 

Erik Karlsson    EK Region Blekinge erik.karlsson@regionblekinge.se N 

mailto:magnus@solhybrid.se


 

Dagens Agenda:  Se separat bifogad fil. 

 

Först och främst måste jag säga att det känns bra att kunnat genomföra solstrålemöte nr 23 

även i dessa tider med Corona. 

Mötet öppnades med lite presentation av deltagarna. 

 

Martin Heed informerar projektet om projektet ” Framtidens solel i östra mellansverige” 

Ett bildspel samt frågor runt projektet.  Bilaga från Martin bifogas. 

 

Därefter en snabb paus som Oliva uttryckte ”Pudra näsan paus” = 

 

     
 

 

Claes tar vid med sitt föredrag om ”Solceller och Elbilar”. En reflektion från 

räddningstjänsten för vad de kommer att möta gällande de situationer man kommer att ställas 

inför. För många situationer finns idag ingen erfarenhet men utbyggnaden av laddning av 

elbilar påhejas friskt av EU och andra direktiv för framtiden.  Claes visar ett bildspel som 

bifogas. 

 

Ett antal frågor bollades upp under mötet som reflektioner där det även inkom bilagor som 

även de bifogas. 

 

Vid mötets avslut kunde en nöjd solstrålechef konstatera att tekniken fungerat väl och att vi 

som vanligt kraftfullt dragit över mötestiden vilket jag tycker är positivt då jag vet att vi är ett 

frågvist solgäng. 

 

 

Kan notera att följande punkter togs upp utöver schemat: 

 

• Att total installerad effekt på solcellsanläggningar m.a.p. skatt har höjts från 255 kW 

till 500 kW / organisationsnummer. 

• Att utredning pågår gällande nettokonsument som microproduktion, dvs man köper 

mer el än man säljer. 

• Att utredning pågår gällande kommande investeringsbidrag eller grönt rotavdrag. 

Finns pengar? 

• På PW fråga gällande debitering för el-laddning vid kommunens laddstolpar för 

elbilar gäller att man måste ladda ner App ” parkera i Karlskrona” och koppla ett 

bankkort till. Då kan man betala för laddning, boendeparkering, zon-parkering mm. 

 

 

 

 

Vid tangentbordet 

Uffe 

Solstrålechef 

http://sv.wikipedia.org/wiki/offentlig_toalett
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

