
 

 

Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
 
Protokoll fört vid ordinarie i Uddevalla-Byfjorden RotaryKlubb den 22 mars 2019. 
 
 
Antal deltagare: 36 st. 
 
Gäster:  5 st. Lena Lilja, Uddevalla-Skansen Rotatyklubb 
   Ingela Eriksson, Uddevalla-Skansen Rotatyklubb 
   Tommy Gustavsson införd av Jens Pettersson 
   Ulf Redemo införd av Hans Gundmar 
   Harald Andersson införd av Jan-Inge Berntsson 

  
Dagens ämne: Solenergi 
 
Föredragshållare: Bertil Hjalmarsson, Svenska Solenergigruppen AB 
 
Nästa vecka:  Magnus Abelsson, Elitkomposit AB 
 
Nästa möte:  Fredagen den 29 mars 2019  

(OBS! Förlängt möte med anledning av efterföljande    
 företagsbesök) 

 
 
Efter avslutad lunch öppnade vår president Richard Bergström veckans möte. Presidenten 
överlämnade ordet till Ingela Eriksson från Uddevalla-Skansen Rotaryklubb som informerade 
kort om inbjudan till klubbgemensam räk- och skaldjurskryssning med M/S Byfjorden den  
24 maj dit det krävs minst 50 st. deltagare samt inbjudan till senare arrangemang den  
25 oktober, nämligen FN-galan. 
 
Vår programmakare Jan Lundblom tog till orda och informerade om nästa veckas program.  
Den 29 mars blir det alltså först vanligt möte på Riverside med tillhörande lunch och 
föredrag av Magnus Abelsson, VD på företaget Elitkomposit AB. Därefter inbjuds till 
möjlighet att bevista deras anläggning på Kasen-området för visning. Visningen beräknas 
pågå ca 1 timma. 
 
Därefter fick dagens föredragshållare Bertil Hjalmarsson från Svenska Solenergigruppen AB 
presentera sig. Ett företag startat 2015 med idag fyra anställda varav två installatörer. Ett 
flertal inom företaget har dock arbetat med förnyelsebar energi, dvs. sol och vind, sedan 
2006. Företagsgruppens arbetsområde täcker hela Västra Götaland och är medlemmar i 
branschföreningen Svensk Solenergi samt certifierade solcellsinstallatörer via Icert. Vidare är 
företagens elinstallatörer registrerade hos Elsäkerhetsverket samt är auktoriserade Pro Solar 
Partners för LG´s solpaneler. Bertil Hjalmarsson påpekade vikten av att vid köp av denna typ 
av produkter säkerställa att leverantören är medlem och certifierad enligt ovan nämnda. 
 
Tekniskt förklarade Bertil Hjalmarsson att ca 5,5–6 m2 solceller i rätt läge på ett tak ger ca 
1 000 kWh/år och drifttiden på en solcellspanel är ca 30 år. Det fanns vidare olika typer av 
solcellspaneler som fungerade på olika sätt. Kristallina, polykristallina och monokristallina 



nämndes. Som 
solcellsproducent kan man 
både sälja och köpa el 
beroende på åtgång. 
Microproducent kallas man 
om man producerar mindre el 
än vad man förbrukar, 
småskalig producent om man 
producerar mer el än vad man 
förbrukar dock max. 100 A och 
elproducent om man 
producerar mer el än vad man 
förbrukar dock över 100 A. 
Nettodebitering nämndes 
också i sammanhanget vilket 
betyder att ge bort kWh på 
sommaren och få tillbaka dem 
på vintern. 
 
Bertil Hjalmarsson berörde 
sedan i sammandrag vilka 
typer av stöd det finns både till 
företag som till privatpersoner 

att söka i samband med investering av förnyelsebar energi. Detta kompletterat med ex. vis 
skatteavdrag enligt fastställda regler. 
 
Vår president avslutade efter detta mötet och önskade alla en trevlig helg. 
 
 
Vid pennan:   
 
Leif H. Karlsson 

Bertil Hjalmarsson och president Richard Bergström. 
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