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Länets största solcellsanläggning
installeras på Asecs tak
Framöver kommer solen att skina extra på Asecs. Som en del av fastighetsägaren
Alectas solcellssatsningar kommer länets hittills största sollcellsanläggning att
installeras. Solcellerna kommer att bidra med grön och lokalproducerad el till
besökarna.
Under första kvartalet 2019 kommer solceller installeras på taket på två fastigheter på
Asecs/A6: Fastigheten Valutan 13 (på tak över Coop) och fastigheten Vägmötet 2 (på tak över
Pizza Hut, Chop Chop m fl.). De två kommer årligen att kunna producera sammanlagt 256
MWh grön, lokalproducerad el, motsvarande årlig förbrukning av hushållsel för omkring 50
villor, för 3 400 fulla elbilsladdningar eller för att ladda 42 miljoner Iphones.
Elen kommer att matas in på det gemensamma fastighetsnätet och användas för exempelvis
belysning, ventilation och hissar i allmänna utrymmen och kundgångar.
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Det handlar om en långsiktigt hållbar satsning som ger positiv effekt för oss alla, säger
Lars Bröms, Centrumchef på Asecs.

Solcellsanläggningen kommer att bli den största i Jönköpings län och en av de största på
köpcenter i Sverige. Genom att satsa på solceller bidrar Asecs/A6 aktivt till en miljövänligare
framtid och istället för att köpa grön el som redan produceras blir man en aktiv aktör som
tillför ny grön el till elnätet.
– Vi är väldigt glada att Asecs väljer att satsa på solceller. Solceller har ett starkt
kommunikativt värde och förhoppningsvis kan fler aktörer i närområdet inspireras,
säger Carina Thyselius, Kundansvarig Specialist på Eneo Solutions.
Asecs är inne i en större utvecklingsfas. Förutom att solceller installeras på taken har mycket
hänt och mer nytt är på gång. 25 oktober 2018 invigdes en helt ny shoppingdel (etapp 1B) på
ca 8 000 kvm och förändringsresan fortsätter med nästa delmål att den 24 oktober 2019 inviga
och öppna ytterligare en ny shoppingdel (etapp 1C) på ca 8 000 kvm. I och med detta slutförs
arbetet med hela den första etappen 1. Framöver skall Asecs genom sin utveckling och
tillsammans med stadskärnan ytterligare stärka hela Jönköping som shoppingdestination.
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