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Tävling ska utnämna Mälardalens solcellshjältar 

Nu kan företag, organisationer, stadsdelar, orter och hela kommuner i östra Mellansverige delta 
i en tävling som arrangeras för att uppmärksamma bedrifter inom solenergi. ”Tävlingen är en 
möjlighet för dem som har investerat i solceller att visa upp sina goda exempel”, säger Martin 
Holgersson som är projektledare på Energikontoret i Mälardalen, en av tävlingens arrangörer.  

Tävlande kan delta med en solcellsanläggning i fem kategorier – solcellstäthet, självförsörjningsgrad, 
nytänkande, framtidsplaner och annat. Vinnarna belönas med en diplomering och de bästa bidragen 
kommer att uppmärksammas på olika sätt. 

– Under 2019 ökade antalet solcellsinstallationer i Mälardalsregionen med 68 procent, säger Martin 
Holgersson, projektledare på Energikontoret i Mälardalen. Tävlingen är en möjlighet för dem som har 
investerat i solceller att stärka sitt varumärke och visa upp sina goda exempel, och jag vet att vi har 
många här i Mälardalen. 

Anmälan är öppen till 31 mars
Tävlingen arrangeras i Södermanlands, Uppsalas, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. Syftet 
är att lyfta inspiratörer inom solel som bidrar till minskad klimatpåverkan.

– Vissa kan ha nytänkande solcellsinstallationer eller ha satsat på många solcellsanläggningar inom ett 
område. Alla bidrar till mer förnybar energi och vi vill uppmärksamma olika exempel. Nu har Mälardalen 
en chans att visa vad de går för, säger Martin. 
 
Framtidens solel i östra Mellansverige
Solcellstävlingen arrangeras inom ramen för Framtidens solel i östra Mellansverige, ett projekt som drivs 
av Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Örebro län, Region Östergötland, Länsstyrelsen 
Västmanlands län, Länsstyrelsen Östergötland, STUNS Energi och ALMI företagspartner Östergötland. 
Projektet pågår från 2019–2022 och finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
 
För mer information: 
Energikontoret i Mälardalen I Martin Holgersson, martin.holgersson@energikontor.se, 072-971 41 72 
Region Örebro län I Ylva Gullberg, ylva.gullberg@regionorebrolan.se, 072-143 09 45 
Läs mer I framtidenssolel.se/solcellshjalte/

Energikontoret i Mälardalen är ett regionalt energikontor med verksamhet i Södermanlands län, Västmanlands län,  
Uppsala län och Region Gotland. Vårt huvuduppdrag är att bidra till en hållbar energiutveckling i Mälardalen. I 
samverkan med myndigheter, lärosäten och näringsliv på lokal, regional, nationell och internationell nivå erbjuder vi 
stöd, kunskap och kompetens inom hållbar energiutveckling. Vi har kontor i Uppsala och Eskilstuna.


