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Sun4Energy får kontrakt på solcellspark till ett 
värde om 8,8 MSEK

Sun4Energy Glava AB har tecknat ett avtal med Näckåns Energi AB avseende uppförande av 
en solcellspark till deras verksamhet i Sysslebäck. Projektet uppgår till ett värde av ca 8,8 
MSEK. Anläggningen kommer ha en installerad effekt på 1 MW.

Projektet beräknas påbörjas under våren 2023 och stå klart hösten 2023.

Det känns otroligt roligt att få hjälpa Näckåns Energi att utveckla sin verksamhet, så att de kan 
leverera ännu mer förnybar energi ut till sina kunder. Vi delar Näckåns syn på 
landsbygdsutveckling och en hållbar framtid, och vi ser fram emot det samarbetet vi har framför 
oss. Vi tackar för det stora förtroendet, säger Sissel Danielsson VD på Sun4Energy Glava, AB, 
tidigare Delabglava.

Solcellsparken är nästa stora gröna klimatprojekt i området Green Power Valley. Vi känner oss 
trygga med att Sun4energy Glava, med Värmländska underleverantörer, är vår samarbetspartner 
för den första etappen som byggs nu i vår. Sun4Energy Glava har sedan tidigare monterat och 
installerat vår pilotanläggning, som fått många fina lovord från branschkollegor, säger Tobias 
Nilsson, VD för Näckåns Energi AB.

För ytterligare information vänliga kontakta

Per Norrthon, verkställande direktör
 
Mobil:   +46(0)731 21 22 22
Arbete: +46(0)10-500 81 01
E-post: per.norrthon@sun4energy.se

Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar, batterianläggningar och elbilsladdare till 
privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga 
moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med egna certifierade 
projektörer, elektriker och installatörer. Målet är att bidra med lösningar till kunden som påskyndar 
övergången till effektiva och fossilfria energilösningar samtidgt som kostnaderna sänks. 
Sun4Energy finns representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i stora delar av 
Sverige.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Sun4Energys hemsida www.sun4energy.se.

http://www.sun4energy.se.
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