Bli medlem i föreningen som producerar el med
SOLCELLER
för din räkning!
Vår vision:
En fossilbränslefri region
Vårt mål:
1 m2 solcell per invånare i Jämtlands (Z) län
Vårt syfte:
Bygga gemensamt ägda solcellsanläggningar
Du får:
Bli delägare i en solcellsanläggning
Påverka föreningens verksamhet
Ett andelsbevis att rama in

En förening för dig?

Zolcell 1:1
Zolcell 1:1 är en ekonomisk

När du köpt en andel kommer

förening, med syfte att bygga

föreningen att producera

gemensamt ägda

förnybar el med solcellspaneler

solcellsanläggningar. Vi vill

för din räkning! Därigenom

producera och sälja förnybar el.

bidrar du till minskad

Vi ser gärna att du bygger en

klimatpåverkan.

egen anläggning. Men om den

Intäkterna från elförsäljningen

möjligheten saknas, då är

kan vi använda på olika sätt, vi

Zolcell 1:1 en förening för dig!

kan t.ex. dela ut till

I Jämtlands län finns idag ca.
8.400 m solceller. Vårt mål är
2

att det ska finnas 1 m solcell för
2

var och en av invånarna i länet,
vilket motsvarar 126 000 m .
2

När vi lyckats ger det 15 GWh
el/år, vilket i sin tur motsvarar

medlemmarna, bygga fler

anläggningar eller bygga
laddningsstationer för elbilar.
Genom att öka antalet
solcellspaneler kan vi göra
transportsektorn fri från fossila
bränslen.

el för ca 5 000 elbilar eller el till

Du som medlem har möjlighet

3 000 hushåll.

att påverka föreningens
framtida beslut. Nästa
anläggning kanske du vill att
föreningen bygger på ditt tak?
Du som andelsägare får ett
bevis som redovisar dina ägda
andelar. Att ge i present eller
rama in på väggen.

Anläggning 1 - Teknikland

Vår första anläggning byggdes i Kostnaden för att bygga
anläggningen uppgick till ca.
december 2014, på Teknikland
söder om Östersund. Den är på

270.000 kr. Finansieringen har

ca. 110 m2, har en effekt av ca.

utgjorts av att vi hittills sålt 64

17 kW och beräknas producera

andelar á 5.000 kr i föreningen.

ca 15.000 kWh/år. Merparten av En andel motsvarar ungefär en
solcellspanel, se bilden på
elen köper Teknikland, den el
som levereras ut på nätet säljer

baksidan, som har en

vi till Jämtkraft. Jämtkraft

produktion på ca 225 kWh

administrerar också försäljning

el/år. Andelsägarna är även

av elcertifikat. Intäkterna

medlemmar i föreningen, år

tillfaller föreningen.

2014 var årsavgiften 250 kr.

Reviderat

Vår vision – En fossilbränslefri region
Vill Du bidra till övergången från fossilt till förnybart?
Vill Du bli delägare i en solcellsanläggning
Vill Du ladda bilen med förnybar el?
När omställningen från fossila drivmedel till el verkställs
behöver vi mer grön el. Solen är en förnybar energikälla, när
anläggningen är byggd och solen lyser, producerar vi el.
VAD ÄR SOLENERGI?
Solen är en förnybar
energikälla, strålarna kan
användas för att ge el och
värme.
1,65 m

För att producera el används
solceller, som vanligtvis
monteras på hustak.
Elproduktion med solceller
kräver minimalt underhåll,
medför inga oljud och tar liten
plats.
1m

Läs mer på www.zolcell.se
E-post: info@zolcell.se
Organisationsnummer: 769628-0838

Följ oss på facebook!
www.facebook.com/zolcell
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