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Save by Solar etablerar kontor i Lund januari 2018  

 

Det snabbt växande solcellsföretaget Save by Solar ökar sin närvaro i Skåne genom att etablera 
kontor i Lund under januari 2018. Företaget, som uteslutande jobbar med helhetslösningar kring 
solceller för företag, ser södra Sverige som en viktig marknad där kontorsetableringen är ett viktigt 
steg i att öka sin lokala konkurrenskraft. 

I och med kontorsöppningen kommer den nya regionsansvariga Carl-Johan Fredman att fokusera fullt på 
marknaden i framför allt Skåne, men också andra delar av södra Sverige. Allt fler företag visar intresse för att 
själva producera förnybar el via solceller, och Save by Solar har sedan 2014 erbjudit en helhetslösning för 
företag som vill investera i en eller flera solcellsanläggningar. Det är något som bland annat Castellum och 
ICA Fastigheter har fastnat för, som idag är kunder hos Save by Solar. 

Konceptet går ut på att kunden bestämmer sig för att satsa på solenergi – Save by Solar tar därefter hand 
om hela processen. Allt administrativt arbete gentemot myndigheter och andra aktörer, teknisk projektering 
och installation sköts helt och hållet med egen personal, och vidare skapar företaget en hög säkerhet för 
sina kunder genom att ekonomiskt garantera en årlig produktion av solel. Nu är det dags för skånska företag 
att fullt ut kunna åtnjuta en solcellsanläggning de äger själva, men där en professionell aktör står för driften. 

Carl-Johan Fredman – som kommer att ta täten som regionsansvarig för region Syd, där kombinationen av 
Lunds samlade kunskap och närheten till Skånes snabbt växande marknad lockar – kommenterar så här: 
  
– “Det känns såklart oerhört spännande, och väldigt roligt! Vår kundbas i Skåne blir hela tiden större, 
och vi har många kul projekt på gång i södra Sverige. Ett kontor i Skåne känns som ett naturligt steg att ta 
med tanke på hur många företag i regionen som fått upp ögonen för solenergi och möjligheten att själva 
producera förnybar el via solceller”, säger Carl-Johan Fredman.   

Save by Solar har, för att möta den ökade efterfrågan i södra Sverige, anställt fyra stycken 
systeminstallatörer som kommer att arbeta med installation av solcellsanläggningar i området. Planen är att 
fortsätta rekrytera under våren 2018 som ett led i att öka närvaron i Öresundsregionen.  
  



PRESSMEDDELANDE 10 NOVEMBER 2017

Om Save by Solar: 
 
Save by Solar vill driva på utvecklingen till det förnybara samhället genom att förändra elmarknaden från 
grunden. Det gör företaget genom att skapa enkla, lönsamma och säkra lösningar för kommersiella 
fastighetsägare och verksamheter. Save by Solar ser en framtid där företag tar kontroll över sin egen 
elförsörjning genom framförallt solenergi och energilagring. Bolagets mål är att skapa de bästa 
förutsättningarna för just det. Genom Save by Solars lösningar kan företag minska sitt beroende av de stora 
elleverantörerna och således sina elkostnader samtidigt som de gör en god gärning för miljön och inte tappar 
fokus från sin kärnverksamhet. Läs mer om Save by Solar på www.savebysolar.se.  
  
Carl-Johan Fredman går att nå antingen via telefon på 0708-13 15 02 eller via mail, carl-
johan.fredman@savebysolar.se.  
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