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Köping 2019-11-01 
Hej medlemmar i Villaägarna i Köping! Här kommer ett nytt medlemsblad. Denna gång lite enklare och endast via 
nätet. Höstrusket är här och snart vinter! Solen visar sig alltmer sällan. Då tycker vi att det passar bra att fundera 
över solenergi. Att producera sin egen el med hjälp av solen blir nämligen mer och mer populärt. Därför ordnar vi en 
medlemsträff 14/11 om solenergi. Kom så får du veta mer och vad det skulle innebära för dig! Läs gärna gärna 
artikeln från villagarna.se som vi skickat med på nästa sida.      Annars rullar det mesta på som vanligt i föreningen. 
Utlåningen av föreningens grejer har funkat bra under sommaren. Ni är duktiga. Nu när det är mer av lågsäsong för 
utlåningen så passar vi på att försöka ge grejerna lite omvårdnad. Speciellt markvibratorn behöver smekas en hel del. 
Den har jobbat hårt för er det här året. Övrigt av intresse kan vara att vi har kommit långt i diskussionerna med en ny 
samarbetspartner om att placera en släpkärra i Kolsva. Hoppas det går bra för er alla och att ni överlever vintern. 
/Johan Jansson, ordf. Villaägarna i Köping.   

MEDLEMSTRÄFF SOLENERGI 
SOLPANELER, SOLVÄRME, M.M  

Tors.14/11 18.00  
på Volvogården i Köping  

Intresset för att skaffa en egen solelsanläggning har ökat kraftigt bland villaägare på senare år. Många 
aktörer finns på marknaden och som vanligt vill vi inte att du skall hoppa i galen tunna. Därför anordnar vi 
nu en medlemsträff för att öka vår kunskap på området. Du kommer att få veta bra saker om både ekonomi, 
förutsättningar och teknik. Fyra intressanta personer kommer och berättar för oss och jag hoppas att ni tar 
tillfället i akt att ställa frågor. 

 
• Evelina Nordström, Energirådgivare i Köpings kommun 

Evelina berättar och svarar på frågor om energieffektiviserande åtgärder i allmänhet men med fokus på solenergi.  
Evelina kan berätta hur vi skall göra för att få bidrag för att skaffa solpaneler. 
   

• Nils Larsson, Mångårig Solenergientusiast med egen firma på området.   
Nils har stora kunskaper om både solvärme- och solelsanläggningar efter att ägnat sig åt detta under många år.  
Hans tips och kunskaper kan hjälpa oss att undvika många misstag.  
 

• Martin Westlund, Assemblin Elinstallation, Köping 
Assemblin säljer och monterar solpanelsanläggningar i Köping med omnejd. Martin kommer att berätta hur det går till 
praktiskt att skaffa en egen anläggning. Vilka förutsättningar har ditt hus? Vad påverkar pris och prestanda? Hur 
genomförs ett projekt och hur påverkar det dig under tiden.  
  

• Heinz Blauhusch Villaägare i Köping med egen solpanelsanläggning 
Heinz delar med sig av sina erfarenheter av att skaffa och ha haft en solpanelsanläggning i några år. Heinz kan ge oss 
sanningen om livet som solelsproducent. 
 

Föreningen bjuder som vanligt på fika. 
Alla är välkomna 
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Solpaneler är stekhett  (artikel från villaagarna.se 24.sept. 2019) 

Det blir allt populärare att sätta solpaneler på taket – och mycket tyder på att intresset 
kommer fortsätta att öka. Solceller är billigare än någonsin och staten pumpar in miljarder i 
stödpengar för att öka efterfrågan. Dessutom blir solcellspanelerna effektivare för varje år 
som går. 

Solceller har de senaste tre-fyra åren sjunkit så mycket i pris att villaägare i allmänhet har börjat bli intresserade. De lägre priserna 
beror i huvudsak på att strafftullarna på billiga solceller har tagits bort, och att den ökade efterfrågan har gjort det möjligt för företag att 
köpa in större volymer till ett lägre pris. 

Det har också blivit mindre krångligt för husägaren att installera solpaneler eftersom det i de flesta fall inte längre behövs bygglov. 
Förutsättningarna för solceller har med andra ord aldrig varit bättre, vilket till och med har fått möbeljätten IKEA att ge sig in i striden 
om kunderna. 

Vad kostar det att installera solcellspaneler? 
Kostnaden för ett komplett solcellssystem varierar. Det finns både dyrare och billigare system. Priset beror på vilka paneler du väljer 
och inte minst, hur många du låter installera. De dyrare panelerna har i regel högre verkningsgrad, vilket innebär att de mer effektivt 
kan tillgodogöra sig solenergin och omvandla den till el jämfört med de billigare varianterna. 

Husets geografiska placering och antalet soltimmar påverkar också priset. Få soltimmar och en skuggig tomt kräver effektivare och 
dyrare solpaneler än om huset står skuggfritt och har jämförelsevis många soltimmar.  

Utbudet av solcellspaneler är stort och den tekniska utvecklingen går på högvarv. Idag kan du till exempel köpa solceller som både 
ser ut och skyddar huset som vanliga takpannor. Dessa integrerade solcellssystem är dock dyrare än vanliga system. 

Solcellsbidraget täcker en femtedel 
Det har också pumpats in miljarder i stödpengar från staten för att öka efterfrågan. Under 2019 täcker det statliga solcellsbidraget 20 
procent av investeringens totalkostnad, som mest 1,2 miljoner kronor. Det är Energimyndigheten som delar ut skattepengarna och 
bidraget söker du hos Boverket. 
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KONTAKTINFORMATION 
2019/2020 
http://home.koping.net/villaagarna 
Styrelsen 2018/2019:  
Johan Jansson, Ordförande       jojan@telia.com 
Tel. 070-2090782 
Bäverstigen 14, 73143 Köping 

Dan Vikman, Kassör  dan.vikman@volvo.com 
Västlandavägen 40, 73196 Köping 
Åke Andersson, Ledamot  akeandersson36@hotmail.com 
Hästskogatan 16, 73152 KÖPING 
Jacek Kobosko, Ledamot   jacek@koping.net 
Fjärilsgatan 11, 73154 KÖPING 

Elisabet Mikaelsson, Sekreterare 
elisabet.mikaelsson@koping.net 
Minkstigen 9, 73143 KÖPING 
Eivor Brandqvist, Suppl.     eivor.brandqvist@koping.net 
Vretlundavägen 90, 73133 Köping 

Lennart Lidquist, Suppleant   lennart@lidquist.se 
Solmyra 56, 731 15 Kolsva 

Revisor:  
Regina Sjödin, Revisor       regina.sjodin@pe.se 
Vretlundavägen 32 , 73133 Köping 

 

GRATIS UTLÅNING AV SLÄPKÄRROR, 
VERKTYG, BYGGNADSTÄLLNINGAR M.M. 
All utrustning ägs av föreningen och lånas ut gratis till medlemmar. Du 
bokar, hämtar och återlämnar hos oss eller våra samarbetspartners. 

SLÄPVAGNAR  Vi äger två bromsade släpvagnar med gallergrind. 
De kan lånas i upp till tre timmar gratis. Vill du låna längre så kan du 
göra det för 100 kr per dygn, max två dygn. Vagnarna bokas, hämtas 
och lämnas hos våra samarbetspartners Färg1:an och COOP Östanås 
Släpvagn1 (PPG 662)        Bokning:  Tel. 0221–19111 
Plats:     Färg 1:an,  Järnvägsgatan 4,  73130 Köping  
Släpvagn2 (MBF 992)        Bokning:  Tel. 010-7412930 
Plats:    COOP Östanås,  Östanåsgatan 23,  73141 Köping 

EL- och LUFTDRIVNA HANDVERKTYG 
Elektriska och pneumatiska handverktyg kan lånas gratis i upp till 7 
dygn. Deposition 200 kr per maskin. För närvarande finns följande 
maskiner, alla är av mycket hög kvalitet: 
• 1 st tigersåg Makita  
• 1 st borrhammare Makita 
• 1 st spikpistol för lister och panel med tillhörande kompressor  
• 1 st spikpistol för reglar, fasadpanel, råspont m.m. + kompressor  
Plats:    AB Karl Hedin,   Järnvägsgatan 2,  73136 KÖPING 
Bokning: Tel. 0221-34580. 

 

LÅN FRÅN REDSKAPSCONTAINERN 
Denna verksamhet sköts ideellt av föreningen helt i egen regi. Vi håller 
till i två st redskapscontainers som står på Järnvägsgatan 4 vid Färg 
1:an. Allt är gratis att låna.  
Plats: Järnvägsgatan 4, Köping (På Färg1:ans gårdsplan) 
Bokning: maila jojan@telia.com eller ring 070-2090782.  
Tel.tid Mån-Sön 12.00-20.00. Telefonbokning måste ske minst 1h före 
utlämning. Bokningskalender kan läsas på hemsidan: 
home.koping.net/villaagarna/bokningar.html     
Utlämning/Återlämning:  Måndagar & Torsdagar. 17.00-17.15 om 
annat ej överenskoms vid bokning.  
Stör inte Färg1:an med detta !! De sköter endast släpvagnsutlåning. 
och låter oss välvilligt ha containern på sin gård. 
Byggnadsställningar Lätthanterliga aluminiumställningar. 
3 st separata ställningar: arbetshöjder: 1st 3m, 2st upp till 7m.  
Deposition 500:- , Max lånetid 14 dagar. Max en ställning/lånetillfälle 
Vertikalskärare: Klippo, för kultivering av gräsmattor,  
Deposition 500:- , Max lånetid 4 dagar.  
Jordfräs: Huskvarna TF434P, arb.bredd 80cm, arb.djup 30cm. 59 kg 
Deposition 500:- , Max lånetid 4 dagar.  
Markvibrator: Scheppach HP 1100 
58kg, Deposition 500:- , Max lånetid 4 dagar.  
Slipgiraff: För snabb,proffsig och renlig slipning av väggar & tak inne. 
Deposition 500:-, Kostn. dammsugarpåse 50-100:- Max lånetid 7 dag.  
Betongblandare:  Deposition 500:- , Max lånetid 7 dagar.  
Kakelskärare:  Deposition 200:- , Max lånetid 7 dagar.  
Plattformsstege:  Deposition 200:- , Max lånetid 7 dagar.  
Tapetbord:  Deposition 200:- , Max lånetid 7 dagar.  
Skivhiss:  Deposition 200:- , Max lånetid 7 dagar. 
Kompressor:  Deposition 200:- , Max lånetid 7 dagar. 

 
NÅGRA LOKALA MEDLEMSRABATTER ! 

• Färg1an 20% på det mesta 
• Måleribolaget 20% på det mesta 
• Bildelshuset 15% på bildelar m.m. 

 


