
Solcellsgruppen  
På årsmötet 21 april 2016 för Betan-Vitkålen togs frågan om att installera 
solceller på våra hus upp och en intresselista upprättades. Några anmälde intresse 
att vara med i en grupp som utreder frågan. Många andra visade intresse av 
information och därför försöker vi lägga ut information här på hemsidan. 

Sammankallande för gruppen är Åsa Brugård Konde. Anmäl intresse att vara med 
i gruppen eller få mer information till konde@tele2.se 

Solcellsgruppen på Betan-Vitkålen hade sitt första möte 21/5 2016 hemma hos 
Åsa o Kimy. Deltagare var Lovisa Blomqvist, Charlotte Berg, Kimy Konde, Åsa 
Brugård Konde. 

Vi beslöt att titta vidare på några frågor samt försöka ordna en informationsträff 
för alla intresserade på Betan-Vitkålen. 

Frågor att jobba med: 

- Brandutredningen och efterföljande åtgärder: när sker dessa och 
påverkar det eventuell solcellsinstallering på taken? Finns information om 
takens bärighet – Åsa kollar vidare 

- Gemensamt inköp solceller med mängdrabatt senast 20 juni genom 
Jonas Nordström, Uppsala solenergiprojekt. Är några intresserade nu? När 
levereras solcellerna i så fall? När blir nästa möjlighet till en sådan 
fördelaktigt inköp? – Åsa 

- Anordnande av ev informationsträff för alla intresserade på Betan-
Vitkålen – Åsa  

- Undersöka bärighet och möjligheter för platta tak – Charlotte  

- Mer information om andra projekt tex Valsätra - Charlotte 

- Jämföra kostnader och villkor via olika leverantörer – Anders?  

o Uppsala solenergiprojekt 

o www.sveasolar.se 

o Etc.. 

Informationsträffar: 

- Bifogat finns anteckningar från informationsmöte med Jonas Nordström 
om Uppsala solenergiprojekt, Storvreta 12 maj 2016, se vidare 
www.uppsalasolenergiprojekt.se  

- 24 och 25 maj kl 19 i Sävja kulturcentrum blir det informationsmöte 
Sävja/Nåntuna om Uppsala solenergiprojekt, öppet för alla som vill 



- Vi kommer förhoppningsvis att ordna så att Jonas från Uppsala 
solenergiprojekt kommer till oss på Betan-Vitkålen och berättar. Anmäl 
gärna ditt intresse för en sådan träff till konde@tele2.se 

Bra länkar: 

- Kolla gärna https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/din-
bostad/installera-solceller/ Öppna det som heter ”Solkarta”, leta upp huset 
och kolla potentialen för hur mycket ni kan producera och om läget är bra!  
 

- För överskottselen kan man få skattereduktion på 60 öre/kWh. Mer hos 
skatteverket: 
http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfor
nybarel/skattereduktionformikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62
bc048f4220.html  

 
- Ny handbok från KTH: http://kth.diva-

portal.org/smash/get/diva2:917865/FULLTEXT02.pdf  
 

- Vattenfalls statistik om din elanvändning, logga in med kundnummer och 
personlig kod, https://www.vattenfall.se/kundservice/om-mina-sidor/  

 


