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Plats: Karlskronahems kontor Karlskrona
Tid: 2020-03-11 Klockan 09.00—15.00
Närvarande/ Delges:
Namn

Företag

e-post

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
Malin/Ulf Åman UÅ
Solect Power
ulf.aman@solectpower.se
Martin Skoglund
Växjöbostäder
martin.skoglund@vaxjobostader.se
Torbjörn Heinmert TH
Allbohus
torbjorn.heinmert@allbohus.se
Stefan Westblom SW
Landstingsfastigheter Kalmar stefanwest@ltkalmar.se
P-G Johansson PGJ
Rödeby elverk
pg.johansson@rodebyelverk.net
Magnus Johansson MJ
Solhybrid i Småland AB
magnus@solhybrid.se
Erik Karlsson
Landstinget Blekinge
erik.karlsson@ltblekinge.se
Föreläsare Oskar Nubert Afry, Jakob Hammarbäck Move About,
Per Herrmansson Benders
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Övriga deltagare. Linn Siwe och Mattias Åkesson Karlskronahem, Hugo Kjellin och Fredrik
Sjöberg Emmaboda kommun, Magnus Sjöberg Projektbyggaren

Samlingspunkten: Karlskronahems kontor

Dagens Agenda: Se separat bifogad fil
Samtliga deltagare började samlingen med en välbehövlig morgonfika. Stefan O som dagen
till ära profilerade sig med att åka elbil till Karlskrona missade tyvärr fikat då stora delar av
hans tid denna dag bestod i att lösa laddningsproblem så han kunde komma tillbaka till Växjö
igen. Kanske ett fall för Move About?

Oskar, besiktningsman för solcellsinstallationer, höll ett föredrag som jag tror satte skräck i de
flesta. En början med regelverk och förordningar för att övergå till mer praktiska
förutsättningar för att till sist avsluta med lite ” skräckbilder” . Mycket intressant och
diskussionerna var höga om hur, vad och när. Kan man bygga solcellsanläggningar om man
skall följa allt vill jag fråga mig. En hel del landade gällande periodiskt underhåll,
fastsättningsdetaljer, jordfelsbrytare och uppmärkning
Se bifogad bilaga från Afry

Jakob i sin föreläsning gällande hur Move About som har mobilitetstjänster gällande poolbilar, - cyklar- , samt övriga fortskaffningsmedel arbetar samt hur man ser på framtiden.
Alla behöver inte varsin bil utan fordon skall kunna användas av många för att utnyttjas
bättre. Move About jobbar mycket mot kommuner, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.
Digitala system för bokning där tidsplanering och laddtider är högt prioriterad för att få full
utnyttjandegrad. Önskar man leasingavtal för fordon har man detta med.
Move About jobbar också med utvecklingen av städer och parkeringsmöjligheter som måste
ses över då vi går en ny framtid tillmötes.
Se bifogad bilaga från Move About

Per Herrmansson presenterade Benders nya solcellsmodell. En plastprofil som är belagd med
solcellsfilm. Profilen täcker 5 stycken takpannor och följer formen för en takpanna. Först
läggs vanliga takpannor och sedan fästs solcellsdelen med hakar och klipps dikt an
takpannan. Fördelen är att man kan utnyttja taket maximalt då man kan förlägga paneler
närmre skorstenar, luftare och takluckor. Produkten lanserades som först i december 2019 och
man ser ett stort intresse från marknaden. Nu tillverkas produkten i svart kulör men man vill
utöka med röd kulör för att möta efterfrågan där röda tak är satta eller kanske kulturskyddade
Se bifogad bilaga från Benders

Dagen avslutades med en summering av dagen då detta var den första temadagen.
Vi kan konstatera att tiden var knapp för hela programmet då deltagarna var frågvisa och
diskussionerna intressanta. Jag ser dock en positiv trend för detta upplägg
Vill tacka alla som var delaktiga i mötet

Vid tangentbordet
// Uffe
Solstrålechef

