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Solcells-webbinarium  
Planera för framtiden och investera i solceller 
Energikontor Sydost och solenergiexperten Lars Andrén bjuder in till en webbaserad* 
föreläsning för er som har för avsikt att skaffa solceller. Missa inte detta unika tillfälle att 
få ta del av praktiska tips och råd samt möjlighet att ställa frågor till en av Sveriges mest 
anlitade solenergiföreläsare. 

Energikontor Sydost och kommunernas Energi- och klimatrådgivning arbetar med att ge 
opartisk och kostnadsfri rådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer.  
Måndagen den 25 maj kl. 15:00-16:00 arrangerar vi en digital föreläsning om solceller och 
energieffektivisering för dig som sitter äger 
eller driver ett företag och vill veta mer om just 
solceller. 

 Lars Andrén berättar och svarar på frågor 
kring:   

- Vad är viktigt vid en offertförfrågan? 
- Dimensionering av anläggning, bidrag 

och försäljning av el - Hur får jag 
kalkylen att gå ihop? 

- Är det lönsamt att investera i 
batterilager och vilka alternativ finns 
det? 

- Integrerade solcellstak, hur fungerar 
det? 

- Vad är viktigt att tänka på vid montering 
på näringsbyggnad kontra privatbostad? 

Energikontoret berättar om hur du 
energieffektiviserar smart och förbereder dig 
för framtiden.  
Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta din lokala energi- och 
klimatrådgivare – Kontaktuppgifter hittar du hos respektive kommuns hemsida eller på 
http://energikontorsydost.se/energi-och-klimatradgivare 

Planera för framtiden 
och investera i solceller 
DATUM: 2020-05-25 
TID: 15:00-16:00 
PLATS: Teams* 
ANMÄL dig via denna länk  
Eller kontakta:  
070-620 8305,  
roger.gunnarsson@energikontorsydost.se 
Senast 20 maj! Begränsat antal 
platser. 

http://energikontorsydost.se/energi-och-klimatradgivare
https://www.simplesignup.se/event/167388-planera-foer-framtiden-och-investera-i-solceller
mailto:roger.gunnarsson@energikontorsydost.se
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Program på nästa sida  
*Teams är en App som är enkel att använda. Funkar på din dator eller telefon. Du kan även 
ansluta via webb-läget (med webbläsarna Microsoft Edge eller Google Chrome). 
 
Vi hjälper gärna till så att du kommer igång och kan koppla upp dig på webbinariet. 
 

Planera för framtiden och investera i solceller 
Program  
14:40-15:00 Incheckning och teknikkontroll 

15:00-15:10 Välkomna och planera för framtiden med smart energieffektivisering 
Roger Gunnarsson och Tommy Lindström, Energikontor Sydost 

15:10-15:40 Investera i solceller – så här gör du/ni!  
solenergiexperten Lars Andrén 

15:40-16:00 Frågestund – vi svarar på frågor som du/ni vill ha svar på! 

 

Vi tror att ni som anmäler er till det här seminariet redan har lite grundkunskap om 
solceller. Kanske var ni med på någon av de träffar vi anordnat de senaste åren om 
solenergi. 
Vill du repetera eller lära mer om solenergi inför mötet finns det bra information här: 

www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/ 

Välkomna! 
Tommy Lindström 
Projektledare 
 
tommy.lindström@energikontorsydost.se 
0735-448629 

Roger Gunnarsson 
Projektledare 
 
roger.gunnarsson@energikontorsydost.se  
070-620 83 05 
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