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Sun4Energy etablerar sig i Göteborg

Sun4Energy har rekryterat Andreas Börjesson som ansvarig för Sun4Energy’s etablering i 
Göteborg.

Andreas kommer att ansvara för bolagets expansion i Göteborgsregionen. Andraes har med sina 
15 år i stenindustrin stor erfarenhet av kundkontakt, projektledning, servicehantering och 
problemlösning. Han har skapat en stark identitet och närvaro i Göteborgsregionen.

Vi står inför ett viktigt skifte att gå över mot en mer hållbar och miljövänlig produktion av el så det 
känns väldigt spännande att få vara en del av Sun4Energy, säger Andreas Börjesson regionansvarig 
för Göteborg.

Etableringen i Göteborg känns helt rätt och är ett naturligt led i våra expansionsplaner. Nu har vi flera 
kontor längs med västkusten och vi kan erbjuda alla kunder en nära och personlig service. Jag ser 
fram emot att arbeta tillsammans med Andreas och det är med höga förhoppningar vi etablerar oss i 
Göteborg för att hjälpa fler hushåll och företag att producera förnybar el, säger Per Norrthon VD 
Sun4energy Group 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 och elbilsladdare till privatpersoner, 
bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment 
såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning . Målet är att bidra med lösningar till 
kunden som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria energilösningar. Sun4Energy finns 
representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i stora delar av Sverige med kontor i 
Stockholm, Örebro, Strömstad, Motala, Arvika, Kramfors, Helsingborg och Varberg. Koncernen har 
egna certifierade projektörer, elektriker och installatörer.
 
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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