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Information om installation av solceller (paneler) 
 

På årsstämman i februari informerades det om att vi i styrelsen tittade på att installera 

solceller på föreningens tak. Efter att ha samlat in information om hur en solcellsanläggning 

skulle påverka föreningens ekonomi och jämfört flera offerter så togs beslut på styrelsemötet 

den 8 april att låta Lundgrens El installera solceller hos oss. 
 

Arbetet kommer att utföras huvudsakligen under maj och juni och kommer inte att medföra 

några speciellt höga störningsljud. Byggnadsställningar kan komma att resas redan sista 

veckan i april. Det blir mindre byggnadsställningar, så kallade trapptorn som är ca 6 meter 

breda, uppställda på några platser på fastighetens sydvästra sida och markeringar med konor 

och band kommer att visa var man inte ska gå nära fasaderna då arbete pågår. Detta för att 

förhindra olyckor – vi vill ju inte att något som tappats vid bygget på taket ska träffa någon 

som står på marken. Arbete utförs på ett tak i taget och tar ca en vecka, så totalt pågår arbete 

hos oss i ungefär 5 veckor. De boende som kommer att beröras mest blir de på Odalgatan då 

dessa entréer är de enda som ligger på den sydvästra sidan och entréerna kommer att stängas 

av under ca en vecka, så att man under arbetstid kommer att behöva gå igenom källaren från 

Styrestagatan och upp till sin trappuppgång. På kvällstid kommer det gå bra att använda 

entréerna på Odalgatan. Enligt nuvarande planering kommer installationen på taket vid 

Odalgatan att utföras sist.   
 

Varför vi installerar solceller 

Under sommarmånaderna kommer solcellsanläggningen att förse hela föreningen med el 

under de ljusa timmarna på dygnet, och vid sol hela dagen så kommer det produceras mer el 

än vad föreningen gör av med. Elen som blir över säljer vi tillbaka till elnätet och får betalt 

för. På sommaren blir vi alltså nästintill självförsörjande på el (förutom de mörka timmarna).  
 

Det är därmed mest energi- och kostnadseffektivt att köra t.ex. disk- och tvättmaskin 

dagtid!  
 

Även under den ljusa delen av dygnet under vår, höst och vinter så producerar våra solceller 

el – det blir mer el när det är molnfritt och mindre el när det är dåligt väder. Genom att vi inte 

behöver köpa lika mycket el som tidigare och dessutom kan sälja överflöd av producerad el, 

blir den så kallade ”pay off”-tiden på anläggningen ca 10 år. Om 10 år har vi alltså sparat så 

mycket pengar genom att inte behöva köpa in lika mycket el som tidigare att vi har betalat av 

inköpet av anläggningen och vi kommer därefter enbart spara pengar på den el vi producerar. 

Installation av solceller bedöms därför vara en bra investering, som också ligger rätt i tiden. 
 

Mer information om detta arbete, med exempelvis mer exakt starttid kommer inom kort – håll 

utkik efter anslag i din trappuppgång och på vår hemsida www.storgarden.se 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Styrelsen 
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