SOLCELLER MED MERA!
För BRF:er som vill mer.
Förutom nyckelfärdiga solcellsanläggningar som är basen i vår leverans har GoSol flera kompletterade
produkter och tjänster som ser till att bostadsföreningar kan uppgradera och ta ett större grepp över sin
elförsörjningen. I framtiden kommer just elförsörjningen och styrning av den samma bli en utmaning, se
till att vara förbered genom en smartare investering, då får ni kontroll över elbolagens kostnader och kan
samtidigt minska ert beroende.

Den bästa elen är den du slipper köpa!
Det finns två sätta att minska inköp av el, tillverka egen (solceller) och använda den mycket smartare
(styrning/lagring). GoSol ambition och driv är att du som kund får det bästa av det bästa när du skall
investera i föreningens framtida elförsörjningen. Fler el-apparater, mer el-cyklar och kraftigare elbilar mm.
Fastighetens elförsörjning kommer stå för en större del av utgifterna om ni inte gör rätt investering från
början. Se till att bli elleverantörsoberoende och framtidssäkra din fastighet mot höga elpriser!

VÅRT ERBJUDANDE!
Förutom nyckelfärdiga solcellsanläggningar ser vi till att du med närliggande produkter/tjänster får
en smartare total lösning, en lösning som gör att er investering blir hållbar länge. Vårt utbud av
tjänster inom solel är alltid ”up to date”, dvs din fastighet kommer kunna uppgraderas med de
senaste el-lösningarna på marknaden.
Idag vill fastighetsägarna bli mer oberoende elbolagen och deras priser, med GoSol och våra
produkter & tjänster kan du pressar ner dina elkostnader rejält!
Vi erbjuder lösningar inom:

•
•
•
•
•
•
•

Solcellsanläggningar
Gemensamhets El (Ett el-abonnemang för hela förening)
Laddboxar
Batterilagring
Effektstyrning (övervakning / lastbalansering)
System för övervakning och styrning för elinköp
Avisering & debitering

Så här kan gå det till:
Vi utför en kartläggning av föreningens förutsägningar för att se vilka delar inom solel som
passar och kan förverkligas. Med solcellsanläggningen som grund tittar vi på ert behov av
Gemensamhets-El, Laddstolpar och andra önskemål som behöver utredas. I kartläggningen
ingår givetvis en lönsamhetskalkyl, ett viktigt dokument och underlaget för styrelsen om vägen
framåt.
För att förstå hur allt ”paketeras” visar vi ett exempel på en hur avgiftsavisering till
medlemmarna kan se ut när en förening har investerat i de olika delarna. Bli en förening som tar
miljöansvaret på alvar.

Mail med pdf till medlem eller via fil-import till befintligt administrativt system.

Kontakt oss, ett första steg för en smartare elförsörjning!

