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Sun4Energy tillsammans med Soliga vinner 
kontrakt värt 2,9 MSEK

Sun4Energy Glava AB har i samarbete med Soliga AB tecknat ett avtal med Värmlands Motor 
avseende en solcellsanläggning till deras verksamhet i Karlstad. Projektet uppgår till ett värde 
av ca 2,9 MSEK. Anläggningen kommer ha en installerad effekt på 270 kWp och producera runt 
245.000 kWh förnybar energi om året. Projektet beräknas vara klart under 2022.

Det är mycket glädjande att vi i samarbete med Soliga har tecknat ett avtal med Värmlands motor för 
att hjälpa dem med att sänka sina energikostnader, Projektet har redan påbörjats och målet är att vi 
ska bli klara under hösten, säger Sissel Danielsson VD på Sun4Energy Glava, AB, tidigare 
Delabglava AB.

Vi på Värmlands motor fortsätter vårt miljöarbete och vill vi gärna göra så mycket vi kan för att ge 
tillbaka miljömässigt. Vi samlar regnvatten för att minska konsumtionen av dricksvatten, vi har 
installerat bergvärme för att värma upp våra lokaler och nästa naturliga steg att ta var att investera i 
en solcellsanläggning, detta för både minska miljöpåverkan och förbättra ekonomin men även öka 
tryggheten för verksamheten. Vi valde att samarbeta med Soliga och Sun4Energy/Delabglava för att 
vi fick en mycket bra kontakt och stort förtroende för dem. För oss är det också viktigt att det är en 
lokal aktör vilket gynnar vårt närområde och underlättar framtida samarbete, säger Louise Billinger 
VD på Värmlands Motor.

Fredrik Nykvist på Soliga kommenterar. Vi tackar för förtroendet att få leverera en 
solcellsanläggning till Värmlands Motor och samtidigt hjälpa dem ett steg på vägen i deras strävan 
mot att minska miljöpåverkan.

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
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Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar, batterianlägningar 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.
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