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Miljonsatsning på solceller
n Förnybar energi. ”Vi vill öka vår miljöprofil”
HäSSlEHOlM

Planen var att anläggningen med solceller på Stjärnfallsvägen skulle stå klar
senast till årsskiftet. Men
redan under nästa vecka
beräknas arbetet att vara
slutfört.
– Men det kommer nog
inte igång på riktigt förrän
i april, då solen börjar att
lysa ordentligt, säger Marcus Dahlén som är projektledare på Hässleholms

Industribyggnads AB, HIBAB.

Två och en halv kilome-

ter kabel och 373 stycken
solcellsplattor á 270 watt
har då placerats ut på taket som mäter ungefär 80
gånger tolv meter.
– Projektet är stort för
oss, det är alla projekt på
över 100 kilowatt, berättar
Petri Heikkinen på företaget Ten Star Solar som
utför installationen.
att
kunna utvinna omkring
100 000 kilowattimmar om
året ur den väderberoende
solcellsanläggningen. Men
minst lika viktigt är att satsa på förnybar energi i sig.
– Det här är en kul satsning. Vi vill öka vår miljöprofil och dessutom gå

Förhoppningen är

i bräschen för att kunna
uppnå framtidens miljömål, säger Marcus Dahlén
och tillägger:
– Även om det kan vara
svårt att se nu så är det
ju våra barn och barnbarn
det handlar om.

en stor fördel med sol-

cellerna är att de kräver
minimalt med service och
underhåll. Det är tillräckligt att besiktiga och kolla
till anläggningarna med
jämna mellanrum.
– I Sverige regnar det
ju lagom mycket så att
solcellerna rengörs. Den
beräknade livslängden är
30-40 år och anläggningen
kommer att betala sig själv
flera gånger om, säger Petri
Heikkinen och berättar
dessutom:
– Jag har jobbat i bran-

schen sedan 1994 och har
aldrig behövt tvätta dem
sedan dess.

För att bygga anlägg-

ningen har HIBAB sökt investeringsstöd på 30 procent från länsstyrelsen, ett
stöd de också fått beviljat.
Marcus Dahlén berättar att
anläggningen, med stödet
från länsstyrelsen inräknat, kostat cirka en miljon
kronor att bygga.
– Det är roligt att kommunen och HIBAB väljer
att satsa på det här, säger
han.

ma för nivå av energiproduktion.
– Vi kommer att sätta
upp en digital skylt ut mot
Stobyvägen där produktionen av el kommer att
anges i per dag, år och totalt. Och så ser folk att vi
satsar på vår miljöprofil.
magnus Wahlström



Hässleholm satsar på
solceller och i nästa
vecka kommer den hitintills största anläggningen i staden att vara
klar.
– Vi hade inte så lång
tid på oss, men det har
gått snabbt och bra,
säger projektledaren
marcus Dahlén.

Webb-tv

Se inslaget på nsk.se

en märkbart glad och
stolt projektledare berättar
till sist att de även vill att
passerande hässleholmare ska kunna se och följa
vad solcellsanläggningen i
praktiken kan åstadkom-

Eero Heikkinen monterar nya plåtar på löpande band.

2,5 kilometer sladd kräver anläggningen, enligt Petri Heikkinen.

Marcus Dahlén, projektledare på HIBAB, blickar ut över de snart färdiginstallerade solcellsplåtarna.
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Varje enskild plåt väger inte mer än drygt sex kilo.

Lev livet lite
grönare

199:Solrosfrö 20 kg.
Ord. pris 249 kr

39

90

Röd amaryllis, 2-stänglad

Från

129:-

Julgranar Välj bland olika sorter
och storlekar.
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