Inbjudan till bostadsrättsföreningar och andra föreningar

Kostnadsfri träff med
information och fika!

Kom till Västerviks kommunhus på
informationsträff om solceller!
Loftahammars Golfklubb berättar om sin solcellsanläggning från första idé till kontinuerlig drift,
samt planerna på mer solceller
Coompanion som är experter på att starta föreningar och kooperativ berättar hur man bäst
organiserar sig när man vill producera energi tillsammans.
Solortus (solcellsinstallatör) berättar om vad man ska tänka på när man köper solceller.
På plats finnas Energikontoret, representant från en BRF som redan har solceller, samt
kommunens Energi- och klimatrådgivare som berättar om hur de kan hjälpa till.

Tid: onsdagen den 23 oktober, kl. 18:00 – ca 20
Plats: Västervik Kommunhuset, Tjustsalen. (Fabriksgatan 21)
Pris: Träffen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe/te och fralla (uppdukat från 17.45)
Arrangör: Energikontor Sydost tillsammans med Västerviks kommun
Energikontor Sydost är en organisation utan vinstintresse som jobbar för ett hållbart energisystem
i samverkan med våra ägare; kommuner och regioner i Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Välkommen med din anmälan till pierre.stahl@energikontorsydost.se
(eller tel 070-688 7520) senast 18 oktober.
I anmälan, ange ditt namn, tel.nr och bostadsrättförening (eller annan förening).
Ni får gärna komma flera personer från samma förening, men anmälan är obligatorisk så att vi
kan dimensionera maten. Frågor? Kontakta Pierre Ståhl. Se mer om solceller på baksidan>>

Välkomna!

Oberoende vägledning och information om solel
Energimyndigheten har tagit fram en enkel och omfattande sida
som vänder sig till bostadsrättsföreningar, småhusägare, föreningar
och andra fastighetsägare, som tex lantbrukare.

www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/
Här får du stöd och vägledning som svar på dina frågor som:
•
•
•
•
•
•
•

Har mitt hus rätt förutsättningar?
Hur stor anläggning passar mig?
Vilka stöd och intäkter kan jag få?
Vad kostar det?
Vad ska jag tänka på vid inköp och val av leverantör?
Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?
Hur sköter jag drift och underhåll av en solcellsanläggning?

Din kommunala energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig genom processen – ring din
kommunväxel för kontakt. De ger opartisk och kostnadsfri rådgivning för privatpersoner,
organisationer och företag.

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi, energieffektivisering och transporter för en minskad
klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av
medel från svenska myndigheter och EU.

