
Gemensam el förbättrar kalkylen 
för solcellsanläggningen

Men riktigt smart blir det bara om ni också har 
tjänsten Gemensam el. Vår lösning förbättrar er 
kalkyl för solel och möjliggör för en större 
anläggning. 

Så här fungerar Gemensam El och solel tillsam-
mans: Utan Gemensam El kan den egenprodu-
cerade solelen bara användas till föreningens 
 fastighetssel – till hissar, belysning i trapphus, 
tvättstugor och så vidare. Därmed kommer den 
nya solcellsanläggningen sannolikt producera mer 
el än vad ni kan göra av med. Överskottet av el 
måste säljas tillbaka till elleverantören till ett lågt 
pris, för att sedan köpas tillbaka av föreningen till 
ett betydligt högre pris.

Med Gemensam el ersätts alla privata elabonne-
mang i föreningen med ett gemensamt abonne-
mang som föreningen står för. Alla delar på 
fastighetens elabonnamang och faktureras för 
sin faktiska förbrukning. Bara då blir det tekniskt 
möjligt för de boende i föreningen att också dra 
nytta av den egenproducerade solelen, så att 
föreningen slipper sälja den el som den egna 
solcellsanläggningen producerat.

Med Gemensam El kan ni halvera återbetalnings-
tiden för en investering i solel. Och att investera i 
Gemensam el kostar i snitt bara en femtedel av 
vad en solcellsanläggning kostar.

Visst låter det som en bra idé? Gemensam El 
och solel hör ihop i en bostadsrättsförening. 

Infometric AB  Sollentunavägen 50  191 40 Sollentuna  08-594 775 40  marknad@infometric.se  www.infometric.se

Kontakta oss på Infometric så hjälper 
vi er att maximera er investering i solel
Mejla: marknad@infometric.se 
eller ring: 08-594 775 40

Solen är en fantastisk energikälla, hållbar och oändlig. Antalet solcells-
an-läggningar byggs nu ut i rasande takt. Det är bra bådeför miljön och 
plånboken. Kanske planerar ni som bostadsrättsförening att investera i 
solel? Det tycker vi på Infometric är en bra idé.
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