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Nyhetsbrev hösten 2019
Villastyrelsen välkomnar dig
till informationsmöte om
installation av solenergi den
22 oktober kl 19.00 på Park.
Flera medlemmar är just nu
engagerade i ett projekt för
att främja solenergi i vårt
villaområde. Vi uppmanar
nu fler att satsa på
solenergi.
Grupprabatt från
leverantören
Efter en budgivningsprocess
i våras, fann vi att
Stockholm Solenergi erbjöd
den bästa rabatten för
installation av solenergi i
vårt villaområde. Stockholm
Solenergi finns på plats på
mötet för att svara på
frågor.
Solcellsprojekt med KTH
och Beteendelabbet
Solceller spelar
en avgörande
roll i
övergången till
ett mer hållbart
energisystem. Idag finns ett
stort utbud av både
tillverkare och återförsäljare
samt ett stort antal olika
tekniska lösningar, vilket
gör det svårt för villaägare
att ta beslut i frågan.
Tillsammans med KTH
inleder Beteendelabbet nu
ett projekt med syfte att
underlätta beslutsfattandet
för både köpare, tillverkare

och distributörer av
solceller. Vi skall titta
närmare på vad som döljer
sig bakom dagens
konsumenters beslut, vad är
det som faktiskt hindrar och
motiverar oss till att
installera solceller?

Välkommen till
Solenergimöte
22 oktober kl
19.00
Park Folkets hus

Liseberg och Örby Slott
Villaförening kommer ingå i
projektet som skall fortsätta
fram till hösten 2021. Vill du
veta mera? Då är du välkommen till informationsmötet den 22 oktober, då
både Beleendelabbet och
KTH kommer vara på plats
och berätta om vad
projektet handlar om och
vad som skall ske redan nu i
höst.

Alla medlemmar och
intresserade hälsas välkomna
till vårt möte om
solenergiprojektet i vårt
villaområde. Vi bjuder på
kaffe och tilltugg.
OSA. till sol@lisebergsvilla.se

Är du nyfiken på mer info så
kika in under projektet
”Prosumer-Centric
kommunikation för
spridning av solceller”
http://designforenergi.se/ho
me/projekt/

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Liseberg och
Örby Slott Villaförening
Lars Dahlman, Ordf.
Jan Lindquist, Kassör
Jonas Andén, Sekreterare
Elisabeth Kelleher
Peter Linjo
Bengt Ohlsson
Viking Karstorp

Alla sommarens elräkningar
borde se ut som dessa, med noll
kostnad och en bonusutbetalning
på över 1000 kr!

