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INVESTERINGSÅRET 2017 

Under 2017 investerade Ålands Utvecklings Ab i tre nya företag med ERUF-

riskkapital, HelioZenit, Solel Åland och Björkkö Ab. 

Efterfrågan på förnyelsebar energi och solenergi växer allt starkare. Solceller har för 

länge sedan passerat experimentstadiet. Solenergi är den marknad som växer 

snabbast när det gäller förnybar energi. Nu handlar det om att leverera mogna 

lösningar för energiomställning till både företag och privatpersoner. Solstrålningen 

kan användas till att leverera både värme och elektricitet. 

HelioZenit har tagit fram produkten Heliomotion som är ett markinstallerat 

solkraftverk. Genom att följa solens strålar under dagens gång och att använda 

högpresterande solpaneler levererar Heliomotion upp till dubbelt så mycket energi 

som en fast monterad solpanel av samma storlek. Eftersom solpanelen följer solen 

kan man producera el i full effekt från soluppgång till solnedgång. Med Heliomotion 

slipper du ingrepp i takkonstruktionen och installationen är så enkel att du klarar 

den själv. 

Heliomotion kan anpassas för ditt unika behov t.ex. en mindre modell (650 watt) 

anpassad för till exempel sommarstugor eller en större modell (1300 watt) lämpad 

för villor. Samtliga varianter kan levereras som kompletta byggsatser, både som 

nätbundna (on grid) och batteribundna (off grid) paket. Solföljaren är även byggd för 

att tåla alla typer av hårt väder och vind. 

HelioZenit har under 2017 sålt 23 st hela Heliomotion-paket samt mycket 

tilläggsutrustning till Åland, Finland, Sverige, Schweiz, Österrike och Tjeckien. 

Förfrågningar har inkommit från många fler länder runt om i Europa.  

Solel Åland blev 2017 Ålands Utvecklings Ab:s andra portföljbolag inom 

solenergibranschen. Solel Åland gör fasta takinstallationer för solpaneler och vänder 

sig till både villaägare och företag med större anläggningar. Solel Åland vill göra det 

enkelt för kunden och erbjuder nyckeln-i-handen lösningar till sina kunder. De tar 

hand om allt från projektering, dimensionering, tillståndsansökan, 

bidragsansökningar, finansiering, montering, besiktning och driftsättning. Solel  

 

 

INVESTERINGAR 2017 

- HelioZenit, solpaneler 

som följer solens strålar 

från morgon till kväll.  

- Solel Åland, 

skäddarsydda solpaner för 

takinstallationer till 

privatpersoner och 

företag på Åland. 

- Björkkö, 

socialvårdstjänster till 

privatpersoner och 

kommuner på Åland. 
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Heliomotion installerad på en ö i skärgården. 



Åland erbjuder 12 års garanti på sina installationer som har en livslängd på 30 år eller 

mer. När installationen är klar kan kunderna enkelt följa energiproduktionen i 

mobilen.  

Solel Åland fokuserar på den åländska marknaden och har sedan september 2017 sålt 

11 stycken anläggningar på Åland. 2017 installerade Solel Åland en solcellsanläggning 

åt Zebrabil för att täcka det dagliga behovet i butiken samt för att ladda elbilarna. 

Överskottet säljer Zebrabil vidare till Mariehamns Elnät.  

” Solenergi vinner i längden och är ett självklart val 

inom en rad olika användningsområden”  

 

I slutet av 2017 investerade Ålands Utvecklings Ab i Björkkö Ab. Företaget erbjuder 

socialvårdstjänster till privatpersoner och kommuner på Åland. Företaget planerar att 

komma igång med sin verksamhet i större skala till hösten 2018. Företaget kommer 

att erbjuda stöd i hemmet med t.ex. matlagning, klädvård och stödperson. Hemtjänst 

t.ex. dusch, promenader, läkarbesök och avlastning till närståendevårdare. För 

barnfamiljer t.ex. akuta situationer och barnvaktstjänster. Till kommunernas 

barnskydd t.ex. familjearbete, övervakat umgänge, intressebevakning och 

socialpedagogik hästverksamhet. Till kommuner t.ex. konsultation inom äldreomsorg, 

bemanningshjälp, fortbildning och kurser, avtalsfrågor, avgifter m.m.  

SMART MARINA  

 

Under sommaren 2017 skickade Ålands Utvecklings Ab som Lead Partner in en 

ansökan ”Smart Marina” till Interreg Central Baltic. Projektet Smart Marina blev 

godkänt den 30 november 2017. Smart Marina är ett projekt för att utveckla 

klimatsmarta lösningar i 32 gästhamnar runt om i Östersjön.  

Projektet Smart Marina är ett gränsöverskridande samarbete mellan 32 gästhamnar i 

den svenska-, finska-, åländska- och estniskaskärgården. Projektet koordineras med 

hjälp av sex lokalt placerade partners. De oberoende partnerna handhar 

administration och kommunikationen mellan hamnarna och Ålands Utvecklings Ab 

som Lead Partner.   

Målet med projektet är att bygga och främja välfungerande och moderna hamnar. 

Investeringarna kommer att vara ett resultat av hamnarnas gemensamma idéer och 

visioner för att möta regionens framtida trender och behov. På det här sättet kan 

samtliga hamnar dra nytta av kunskapen och skapa gemensamma lösningar inom 

regionen. De gemensamma förändringarna kommer dessutom att medföra en rad 

åtgärder för att skydda kusten.  

 

 

Skräddarsydd takinstallation på Zebrabils tak. 

 

DELTAGANDE HAMNAR I 

PROJEKTET SMART MARINA 

- Bärö 

- Brändö 

- Havsvidden 

- Hamnsundet 

- Jurmo 

- Karlby 

- Kastelholm 

- Mariehamns Seglarförening 

- ÅSS/Rödhamn 

- Seglinge 

- Käringsund 

- Varggata 

 

 



På Åland är det totalt 13 hamnar som är med i projektet: Bärö Gästhamn, Brändö 

Gästhamn, Havsvidden, Hamnsundet, Jurmo Gästhamn, Karlby Gästhamn, 

Kastelholms Gästhamn, Mariehamns Seglarförening, ÅSS/Rödhamn, Seglinge 

Gästhamn, Käringsunds Gästhamn och Varggata Gästhamn.  

NY ORGANISATION  

Eftersom Ålands Utvecklings Ab fått in projektet Smart Marina har styrelsen beslutat 

att göra en omorganisering inom bolaget.  

För projektet Smart Marina har Lennart Joelsson utsetts till projektledare. Kairi 

Joesalu till finanschef och Elina Lindroos till affärsutvecklare och 

kommunikationsansvarig. Marika Fagerlund har utsett till Vice VD för Ålands 

Utvecklings Ab och ansvarar för ERUF-riskkapital.  

RIVSTART 2018 

Kvartal 1 rivstartade med en ny investering i International Rescue Organization.  

Ålands Utvecklings Ab för även täta förhandlingar med ytterligare två nya företag. 

Investeringarna beräknas verkställas under kvartal 2.  

International Rescue Organization har en räddningsapplikation där anslutna 

medlemmar som innehar sjukvårdsutbildning och befinner sig inom en viss radie 

direkt larmas till platsen genom sms med gps position. 

Ålands Utvecklings Ab har deltagit i en workshop Entreprenörskaparna, ett nätverk 

som sträcker sig mot den finskasidan.  Vi besökte även KPMG-dagen i Ålands 

Sjöfartsmuseum samt Svenska Riskkapitalföreningens evenemang om Private Equity i 

Stockholm. Ålands Utvecklings Ab har därtill besökt Ålands Näringslivs frukostträffar.  

Ålands Utvecklings Ab har under kvartal 1 arbetat för att bygga upp en struktur 

(upphandling, bokföring, kommunikation och arkivering) för projektet Smart Marina.  

Smart Marina har även deltagit i mässan ”Allt för Sjön” i Stockholm 3-11 mars.  

Med vänlig hälsning 

      

Marika Fagerlund 

Vice VD, Ålands Utvecklings Ab 
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