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Helsingborgsarkitekt belönas för solinsats
Arkitekten Inger Thede från Helsingborg har tilldelats Skåne Solar Award
2014.
Utmärkelsen delades ut under Skånes Energiting den 10 juni. Utmärkelsen
delas ut årligen till väl utformade solenergianläggningar och som bidrar till
att öka intresset för solenergi. Inger Thedes anläggning sitter på det egna
huset på Råå.
– Att få utmärkelsen är jätteroligt och ger mitt arbete en skjuts. Jag har själv
sedan lång tid verkat för naturlig och hållbar energi och det är glädjande att
se det stora intresse som nu finns. Jag har faktiskt tre uppdrag just nu som

samtliga innehåller solceller.
Inger Thedes anläggning blev klar 2013 och har sedan juni förra året
producerat 6856 KWh, en bra bit över prognosen på 5500 KWh. Det innebar
ett överskott på 3000 KWh som såldes till Öresundskraft. Anläggningen
smälter väl in med resten av huset och det gillade juryn. Motiveringen löd:
"Förslagets enkelhet har bra detaljlösningar med avseende på att det handlar om
en takkomplettering med solceller. Gestaltningen av solceller i kombination med
husets takfönster är ytterst välgjord. Både formspråket och takets enhetliga
färgsättning på husets fram- och baksida bidrar till skapandet av en
helhetslösning. Solcellstaket är befriande fritt från uppstickande delar som skulle
kunna skugga solcellerna."
Skåne Solar Award delas ut av Solar Region Skåne tillsammans med Sveriges
Arkitekter Skåne.
Mer information
Inger Thede, Inger Thede Arkitekt AB, tel. 070-526 03 26
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer
än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme,
restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller
fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på
introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i
lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av
värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el,
fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en
livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.
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