
NU KOMMER 
SOLEN TILL 
HÄSTVEDA

Tillsammans bygger vi 
Skånes nya Solcellspark!

INVIgNINg
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Vi bygger parken för att du som bor i 
Hästveda ska kunna göra el till dig själv här. 
Att sätta upp solceller på det egna taket är 
förvisso det mest lönsamma sättet att investera 
i egen el. Men alla har inte lämpligt tak. Då 

finns parken. För 14 000 kr sätter vi upp 1000W 
solceller som ger dig 900 kWh per år. Det blir 
alltså ett slags andelsägande. Panelerna är dina, 
du kan flytta dem hem till dig om några år om 
du själv vill eller fortsätta sätta upp fler i parken. 

göR DIN EgEN EL  
I VåR pARK!

25ApRIL INVIgER VI  
HÄSTVEDAS EgEN  
SOLCELLSpARK



Elen som produceras flyttas hem till dig och 
den kostar då 1 öre plus skatt. (För att kunna 
göra sån flytt av el måste du byta till ETC 
el, vårt elbolag som flyttar elen från parken 
till kunder.)

Du har säkert hört talas om Solceller. I Tysk-
land kan man se dem på hus efter hus. Samma i 
Danmark. Och nu även i Hästveda.

Du kanske redan sett att vi börjat bygga? 
Vi, det är Johan Ehrenberg 

som äger parken genom sitt bolag 
Elproduktion AB. Och Hans-Inge 
Reimers, boende i Hästveda som 
gör själva bygget och installerar 
solcellerna. 

Hans-Inge är också den som 
hädanefter kommer sköta parken, 
visa för intresserade, hjälpa andra som vill få 
upp solceller och bygga ut parken.

Hästveda intresseförening har 
hjälpt oss att förankra idén med par-
ken hos kommunens ansvariga. 

Vad är idén med parken?
Sätta Hästveda på energikartan 

är en viktig sak. Vi tror djupt att alla 
byar vinner på att bli mer självför-

sörjande på energi. Det skyddar de boende mot 
elprisökningar, det skapar en lokal ekonomi som 
är trygg. (Solceller ger el i minst 40 år).

Med parken hoppas vi besökare ska komma 
till Hästveda, vi erbjuder skolor att använda plat-
sen för utbildning, vi hoppas att bussar då och då 
kommer åkande för små konferenser runt detta 
med lokal, småskalig och ren elproduktion.

Hästveda solcellspark ska inspirera!
Men självklart gör vi också ren el.
När den lilla tomten är fullt utbyggd kan vi här 

göra el till 150 hushåll.
Sen fortsätter vi.
Vår vision är att Hästveda blir självförsörjande 

på el-energi. Varför sikta lågt när man kan tänka 
långsiktigt?

Johan 
Ehrenberg

Hans-Inge 
Reimers

" Vår vision är att 
Hästveda blir 
självförsörjande  
på el-energi."

SÄTT Upp

1000w
… i vår solcells- 

park!



Det ordnar vi. Du får offert snabbt och vill du 
ha hjälp med elektriker och installation ordnar vi 
självklart det också.

Hur fungerar det? Solceller ger ren el. Hemma 
hos dig kopplas de in i din elcentral (proppskåp). 
Sen kommer elen automatiskt gå från solcellerna 
in i ditt hus. På kvällen köper de el som vanligt 
från elbolagen. Gör du för mycket el en solig dag, 
alltså mer än du konsumerar, så köper elbolagen 
din överskottsel.

VILL DU HA SOLCELLER 
på DITT EgET TAK?

" Gör du för mycket 
el en solig dag så 
köper elbolagen 
ditt överskott."

KOM TILL INVIgNINgEN!
DEN 25 ApRIL KL 17.00 på HÄSTVEDA SOLCELLSpARK, HyggESVÄgEN 2
Kom även på föreläsningen klockan 18.30 då 
Johan Ehrenberg talar om Småskalig el, klimat-
frågan och lokal ekonomi. På Hantverksgården.

Medarrangör, Hästveda Intresseförening.
Fika finns att köpa. Vi avslutar kl 20.00

Varmt välkomna!
Johan Ehrenberg, 
Hans-Inge Reimers.
Hästveda Solcellspark
Besöksadress: Hyggesvägen 2

Kontaktadress Hästveda 
Hans-Inge Reimers, telefon 073-3399180
Påarpsbacke 25, 28023 Hästveda

Kontaktadress Egen El 
Lars Holmquist, telefon 070-2703423
Box 4403, 10268 Stockholm
Läs mer på www.egenel.se


