
Mässan anordnas av Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun i samarbete med Energikontoret i Mälardalen och Europeiska unionen.

Program
11.00-12.00  Föredrag   
Föredragshållare:
l Fredrik Wedelstam, Energikontoret  
l Mattias Stjernström

12.00-15.00  Minimässa med utställare:

Dala Solenergi AB    EnergiEngagemang 

EcoKraft             Ferroamp

El av sol Nordic AB    Stockholms Solenergi

Anmälan senast 8 november till:
andreas.henriksson@energikontor.se  
eller ring 070-236 95 80

Välkommen till en kostnadsfri

Solelsmässa
15 november 2017 klockan 11.00-15.00 
ReTuna Återbruksgalleria, Folkestaleden 5, Eskilstuna

Ur ett ekonomiskt perspektiv blir 
det allt mer intressant att investera 
i solceller. Kom och få inspiration 
och tips om hur du kan producera 
egen el. 
Efter föredraget är du välkommen på en 
minimässa med solelleverantörer som  
svarar på frågor och visar sina produkter  
och tjänster. 

Kommunens Energi- och Klimatrådgivare 
finns på plats för att svara på frågor. 

Vi bjuder på en lättare lunch!

mailto:andreas.henriksson%40energikontor.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Solelm%C3%A4ssa%20171115


Utställarna - så här presenterar de sig själva
Mer information om utställarna hittar du på respektive webbplats

Vi på Dala Solenergi AB vill se oss som ett mer 
personligt val för att sätta upp solanläggningar. Med det 
menar vi att vi alltid finns tillgängliga och hjälper till med 
allt som har med anläggningen att göra. Från att se till 
att bygglovsansökningen utformas på rätt sätt och ev 
bidragsansökningar blir inskickade till att det monteras 
enligt försäkringsbolagens och brandmyndigheters krav. 
Vi använder oss av utbildade och noggranna installatörer 
och elektriker och vi har en stark leverantör (Kraftpojkarna) 
bakom oss. 

dalasolenergi.se 

Varför välja solceller från EcoKraft? 

Vi har över 35 års samlad erfarenhet av solceller. Vi tar hand 
om hela eller delar av entreprenaden och tar fullt ansvar för 
arbetsmiljön. Vi levererar en nyckelfärdig anläggning med 
upp till 30 års produktgaranti. Vi jobbar för att på ett smidigt, 
enkelt och professionellt sätt hjälpa dig producera din egen 
el där kvalitet och kundnöjdhet är våra ledord genom hela 
verksamheten. Kontakta oss för kostnadsfri projektering  
och offert.

ecokraft.se 

El av Sol Nordic AB är en certifierad installatör 
och återförsäljare av nyckelfärdiga solcellsanläggningar 
för lantbruk och fastighetsägare. Vi bygger våra 
solcellsanläggningar med stor erfarenhet och kunskap. 
Säkerhet och service är vår ledstjärna.  

elavsol.se 

EnergiEngagemang har sedan 2012 installerat 
solenergilösningar specialiserat mot lantbruk och 
fastighetsinstallationer och har byggt upp värdefull kunskap 
kring den här typen av stora projekt. Varje läge och byggnad 
är unik och det är viktigt att anläggningen anpassas 
utifrån gårdens/fastighetens specifika förutsättningar. Vi är 
leverantörsoberoende vilket innebär att vi hela tiden jobbar 
för att hitta de bästa produkterna som finns på marknaden.

energiengagemang.se

Ferroamp integrerar solelproduktion och 
energilagerstyrning med ett självreglerande likströmsnät. 
Systemet blir skalbart, flexibelt, enklare att installera och 
lättare att anpassa under investeringens livslängd. 

EnergyHub innehåller en smart elmätare som mäter 
fastighetens elförbrukning. Detta för att maximera 
egenkonsumtion av solel genom bättre styrning av 
energilagret så att kostsamma effekttoppar kan reduceras. 

EnergyHub förbättrar din investering i solel med ett flertal 
nya funktioner som gör systemet användbart hela året, inte 
bara när solen skiner.

ferroamp.com 

Stockholms Solenergi designar, säljer och monterar 
er solcellsanläggning. Högsta kvalitet med växelriktare från 
SolarEdge, SMA eller Fronius och solceller från LG, Luxor, 
Trina, JAsolar, Jinko m.fl.

Gratis konsultation med hembesök. Vi sköter alla kontakter 
med elbolag och myndigheter. T.ex. för bygglov där det 
behövs , ansökningar om bidrag m.m.

Vi tar uppdrag i Stockholmsområdet och Mälardalen.

stockholmsolenergi.se
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