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Här kommer äntligen lite information ifrån Solelföreningen och vår verksamhet, där vi idag har sju 
solelanläggningar varav tre på tak och fyra på mark. Den totala installerade effekten är ca 620 kWp 
och t o m oktober i år har vi producerat ca 4 785 000 kWh sedan start. Det är verkligen kul att det 
blivit så mycket solelenergi och allt tack vare oss medlemmar. Vi har ett mycket bra samarbete med 
SHE och med Heby kommun och HebyAIF avseende den sjunde anläggningen på ”Cykelladan”.  

Att dessutom få konstatera att ekonomin är sund och god gör det hela till något riktigt bra. 
Föreningen har en stark kassa som fyllts på bra under året tack vare de höga elpriser som är och har 
varit. Dessutom har vi inga skulder.  

Det som också är väldigt roligt är att det byggs så många solelanläggningar både små, stora och 
jättestora i Sverige. Tänk att vi kanske varit med på ett litet hörn och inspirerat och bidragit till denna 
utveckling.  

Mot bakgrund av vår positiva situation och att omvärldens utbyggnad av solel verkligen tagit fart 
(den måste förstås öka mångt mycket mer, men det känns bra) så är styrelsens förslag att vi går in i 
en förvaltande fas och inte bygger flera anläggningar utan vårdar de vi har. Vi ser att bl.a. växelriktare 
kommer att behöva bytas (en av anläggningarna i Ösby och Hebyanläggningen har redan fått nya 
växelriktare).  

I begreppet vårda ligger förstås att utveckla och försöka bidra på olika sätt för att underlätta att 
solenergiutvecklingen går ännu snabbare. 

Konkret har vi initierat ett projekt som heter ”Blommor och sol”, som syftar till att så in 
ängsblomster vid markanläggningen i Arnebo, vilket skulle innebära flera goda saker, en god miljö för 
pollinerande insekter (möjligen med god lokal honung som följd), en försköning och att slippa klippa 
gräs. I detta projekt har vi involverat studenter på SLU.  

Vi är också måna om att bidra till att det utbildas soleltekniker, en utbildning som åter planeras för 
på CLL i Heby. Vår roll i detta är att vi deltar i undervisningen och har nära kontakter med 
praktiksamordnare, för utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Vidare är och har vi varit ett stöd på 
olika sätt för andra som planerat att installera solelanläggningar.  

Årsstämman och revenue 
Den nya inriktningen som styrelsen kommer att föreslå årsstämman innebär att vi kommer fokusera 
på att medlemmar får en revenue.  

Årsstämman kommer att hållas den 17 februari 2022 genom poströstning, dvs. på samma sätt som vi 
haft det de senaste åren.  

Det som kommer föreslås på årsstämman är följande:  

• att föreningen gör utdelning på 500 sek/andel för 2021.  

• att vi fokuserar på att vårda och utveckla de solelanläggningar vi har och att inte bygga flera. 

Vidare kommer det att informeras om att alla medlemmar får ett exklusivt erbjudande ifrån vår 
samarbetspartner SHE om en elprodukt som heter ” Egen El ”.  



Egen El är en treårig elprodukt bestående av solel och annan förnybar elenergi, speciellt anpassat till 
Solelföreningens medlemmar. Priset blir normalt elpris med en rabatt som motsvarar utdelningen på 
SHEs andelar i föreningen, dvs. ett synnerligen bra erbjudande. Rabatten baseras då på hur stor 
utdelningen blir och den fastställs årsvis vid årsstämman i solelföreningen. Vilket ditt elpris blir i öre/ 
kWh är sedan en fråga om din årsförbrukning, baserat på förbrukningen året innan. 

Mera om detta erbjudande kommer efter stämman och planen är att produkten ” Egen El” startar 
den 1 april 2022.  

 

Avslutningsvis något om vårt sidoprojekt SOLSKÄNKT, dvs. det som vi har tillsammans med 
Mutomoprojektet i Kenya, där vi bygger soldrivna vattenanläggningar. En anläggning har varit i drift 
några år nu och försörjt många människor i Syungini med friskt vatten. Den andra i Kilisa är en 
konvertering ifrån diesel- till solel-drift och varit i drift några månader nu. Den tredje anläggningen i 
Kyatune, vid en internatskola för elever med funktionsvariationer kommer att få en egen soleldriven 
brunn. Idag köper man vatten från en brunn några kilometer bort och besparingen är tänkt att ge 
eleverna möjlighet att tillverka produkter till försäljning så att de får inkomster för att driva sin 
verksamhet. Denna anläggning är ännu i projekteringsfas, men har finansieringen klar. 

Ha det riktigt bra och hoppas vi ses och hörs framöver.  
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