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Solar Park vinner Hugopriset
Solar Park Helsingborg vinner Swecos Hugopris 2017 som Årets Innovatör.
Den andelsägda solcellsparken får priset för att ha utvecklat en ny affärsmodell
kring en storskalig solcellsanläggning.
– Att få det pris som tidigare tilldelats storheter som Carl Munters, innovatörer
som Mats Leijon och energimedvetna bolag som IKEA, det är stort, glädjande och
framför allt inspirerande! Priset ett kvitto på att kollektiva lösningar är svaret på
vår tids utmaningar. Det säger en glad Lars-Inge Persson, ordförande i Solel i
Helsingborg Ekonomisk Förening.
Hugopriset är Swecos pris för innovativ, inspirerande och hållbar samhällsutveckling. Det delas ut i tre kategorier: Årets innovatör, Årets student och Årets
inspiratör. Priset till Solar Park Helsingborg motiveras av juryn:
”För att ha utvecklat en ny affärsmodell kring en storskalig solcellsanläggning.
Nu samlas privatpersoner och företag för att tillsammans med ett etablerat
energibolag och ett renhållningsbolag investera och möjliggöra en solcellspark
på en annars obrukbar slutdeponi i Helsingborgsområdet. Smart, nytänkande och hållbart!”
Solar Park ligger intill NSR:s nya återvinningscentral utanför Helsingborg.
Närmare 250 privatpersoner och ett 15-tal företag har köpt en eller flera ”egna”
solpaneler i parken. För 3000 kronor blir man andelsägare och får ett
ägandebevis samt rösträtt i föreningen.
Prisutdelningen skedde under Swecos Inspirationsdag den 31/5 på företagets
huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Hugopriset och Solar Park via länkarna.
Mer information:
Lars-Inge Persson, ordförande, Solel i Helsingborg EF, tel. 070-617 39 05
Hanna Haeggström, Pressansvarig Sweco Sverige, 070-234 03 66
Conny Wettergren, anläggningschef, NSR AB, 042-400 13 60
Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra
energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband och servicetjänster. Vi
gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland
annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en
bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör.
http://www.oresundskraft.se.
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