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Save by Solar tecknar ramavtal för solceller med 
Vasakronan  
 
Save by Solar har ingått ett ramavtal för solceller med Sveriges största 
fastighetsbolag, Vasakronan, vilket innebär att Save by Solar blir en föredragen 
leverantör av solceller  åt fastighetsbolaget.  
 
“Det är roligt och spännande att inleda ett långsiktigt samarbete med en aktör som 
Vasakronan. Ett fastighetsbolag som har varit ett föredöme och verkligen visat vägen med 
solceller för resten av fastighetssverige”, berättar Hugo Larsson, grundare och 
Marknadschef för Save by Solar.  
 
Vasakronan har satsat stort på solceller och energieffektivisering sedan flera år tillbaka, där 
de ligger i framkant bland fastighetsbolagen i Sverige. De har idag ett 50-tal 
solcellsanläggningar och solel är fortsatt högt prioriterat hos Vasakronan. Sedan 2009 har 
bolaget lyckats halvera sin energianvändning med hjälp av smarta lösningar, ny teknik och 
produktion av egen solel. Fastighetsbolaget arbetar dessutom med ett projekt vari de 
installerar ett eget likströmsnät inom en fastighet, vilket innebär att de kan flytta solel från en 
produktionspunkt till en förbrukningspunkt även om det är i olika byggnader. På så vis kan 
tak lämpade för solceller utnyttjas mer effektivt, samtidigt som energiförlusterna blir mindre. 
 
“Vasakronan är en välrenommerad fastighetsägare. De ligger i framkant och vågar prova 
och arbeta med nya tekniker för att utveckla smarta, hållbara lösningar för framtiden. Det går 
i linje med hur vi på Save by Solar tänker och arbetar. Vi ser fram emot ett långsiktigt 
samarbete där vi kan lära av varandra.” säger Linus Werner, VD på Save by Solar. 
 
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar 
kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.  
 
Save by Solar tänker långsiktigt och vill jobba tillsammans med sina kunder för att vid sidan 
av solceller kunna integrera batterier och andra smarta lösningar i framtiden. Att kombinera 
kunskap, den senaste tekniken och att vara förberedd för morgondagens teknikutveckling är 
en självklarhet för Save by Solar.  
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Kontakt: 
Hugo Larsson, Grundare och Marknadschef 
Tel: +46 (0) 76 - 800 21 81 
E-mail: hugo.larsson@savebysolar.se 
 
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 och 
deras arbete på http://www.savebysolar.se/. 
 
 
 


