ANNONS FRÅN JN

Solar

Johan Nilsson ser ljust på framtiden
Han är företagaren med solen i ögonen.
Johan Nilsson, JN solar, fixar ren energi
– Vi har helhetslösningen om du vill satsa på solel, säger han.
Företaget JN Solar grundades 2010,
finns i Timrå och är verksamt i hela länet. Ägaren Johan Nilsson berättar om
ett ökande intresse bland både vanliga
villaägare och företag med hög elförbrukning. Inte minst för att det nu är
mycket gynnsamma förutsättningar för
att satsa på solel.
– Vanligtvis ger en investering i en
solcellsanläggning ca tio procent årsavkastning. Vilken bankränta, skogstillväxt eller annan investeringsform
kan slå den avkastningen? En solcellsanläggning ger sänkta elkostnader. JN
Solar står för hela entreprenaden - från
projektering till installation och driftsatt
anläggning. På så sätt gör både vi och
kunden en bra affär. Det är jätteviktigt
för oss att våra kunder är nöjda från
order till driftsatt anläggning, men
också att de förblir fortsatt nöjda under
många år framåt, säger Johan.
Två av JN Solars kunder finns i Fuske,
Ljustorp. Det är grannarna Göran Hamlund och Leif Nygren - båda lika solelfrälsta herrar. På Leif Nygrens fastighet
finns en av länets största privatägda
anläggningar - såväl taket som väggarna på hans ladugård är beklädda med
solceller.

– Vi ville prova på väggarna också för
att kunna ta tillvara solens timmar på
bästa sätt. Under vintern när solen står
lågt har de på väggen fungerat riktigt
bra.
Under sommarhalvåret är det cellerna på taket som ger mest.

Hos Leif Nygren finns en av länets största privatägda solcellsanläggningar.

Enligt Leif Nygren finns det kilowattkostnad att spara men den främsta
drivkraften för honom är inte pengarna.
– Det är miljön, så vi kan lämna över
med gott samvete till nästa generation
och avveckla kärnkraft och kol.
Grannen Göran Hamlund är av samma uppfattning.
– Det är bra för både miljön och den
egna ekonomin. Sedan kan man ju aldrig spå framtida politiska beslut och så
vidare, men så är det med alla investeringar.

Göran Hamlund har sina solceller på stallet.

Han anser att bergvärme i kombination med solceller är den perfekta lösningen.

passar mig bättre än att satsa på en
batterianläggning för att lagra överskottsenergin, säger Göran Hamlund.

Göran Hamlunds anläggning sitter på
stallet och ger mer energi än han kan
använda.

Det är en del administrativt arbete
när man ger sig in i elhandelsbranschen men hjälp finns att få.

– Det som ”rinner över” säljer jag. Det

– JN solar tar hand om det.
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