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Berggård Amundsen + Huseierne = SANT
Nylig har den helnorske elektrogrossisten Berggård Amundsen & CO AS
inngått et samarbeid med Huseiernes Landsforbund på levering av solceller
til deres medlemmer. Medlemsfordelen gir Huseiernes medlemmer
muligheten til å enkelt kunne bestille solceller via deres hjemmeside.
- Gjennom vårt nyetablerte samarbeid med Huseierne, kan vi med vår
landsdekkende installatørbase nå ut til alle deler av landet. I tillegg vil vi som
en erfaren leverandør sikre at medlemmene får de beste løsningene, og ikke
minst kvalitetssikre produkter spesielt tilpasset deres bolig, uttaler
Produktsjef i Berggård Amundsen Ole Petter Fiære.

Ser frem til samarbeidet
- Huseierne vil ganske enkelt gjøre det billigere for medlemmene våre å
velge miljøvennlige og energieffektive løsninger til sin bolig. Gjennom vår
smarte energipakke vil vi kunne tilby gode priser på kvalitetssikrede
produkter, samt hjelp til installasjon og finansiering, uttaler Linda Ørstavik
Öberg Energipolitisk rådgiver i Huseierne.
- Vi håper at dette gjør at flere får opp øynene for solcellepaneler, og starter
med egenproduksjon av energi hjemme. Vi er derfor veldig glade for
samarbeidet med Soleliten/Berggård Amundsen, som er en veletablert, stor
og solid aktør på sol, forteller Linda videre.
Norge har gode solforhold
Med solceller montert på egen bolig, kan man nyte ren egenprodusert strøm i
stikkontakten, og i tillegg avlaste strømnettet. Dersom det på gitte tidspunkt
av døgnet skulle produseres mer strøm enn mengden som forbrukes, vil den
automatisk selges tilbake til strømleverandøren din.
Det norske solmarkedet er i enorm vekst, hvor det i 2018 ble installert ca
85.000 solcellepaneler på landsbasis
- Mye ligger til rette for at satsingen på sol blir enda større i årene som
kommer, da Norge har tilsvarende solforhold som flere storbyer lenger sør i
Europa, og vi i tillegg har det kalde klimaet som bidrar til at panelene yter
bedre, forteller Ole Petter Fiære videre.
Soleliten
På Soleliten.no, som er Berggård Amundsens merkevarenavn på sin
solsatsing, kan man sjekke hvor mange solpaneler man får på sin bolig.
Videre kan medlemmene be om en uforpliktende befaring fra en av Berggård
Amundsen sine lokale installatører.
- Berggård Amundsen sørger for kvalitet hele veien, der hele installasjonen
vil bli utført av kvalifiserte fagfolk, nærmere bestemt installatører som er
medlemmer i Berggård Amundsens egen landsdekkende elektrikerkjede
Norgeseliten, fortsetter Ole Petter.

I tillegg til sol på taket, tilbyr Huseierne også smarthusprodukter fra
Futurehome og billadere fra DEFA til sine medlemmer. Dette er produkter
Berggård Amundsen også tilbyr sine kunder, og installeringen av blant annet
billadere vil også bli utført av Norgesliten installatører.
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Berggård Amundsen & Co. AS er eneste norskeide, landsdekkende
elektrogrossist! Selskapet er i vekst og omsetter for rundt 2.0 MRD NOK, har
hovedkontor i Ski og 25 servicesentre i Norge.
Berggård Amundsens styrke er lokal forankring og 210 pålitelige, engasjerte
og nytenkende medarbeidere. BA-skolen er sentral for å bygge kompetanse
hos både medarbeidere og kunder. Slik er Berggård Amundsen en viktig
medspiller for kundene som er elektroinstallatører, nettselskaper,
energinettentreprenører, tavlebyggere, industri og svakstrømsentreprenører.
Over 180 av kundene er medlemmer i selskapets elektrikerkjede
Norgeseliten.
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