
 
QSP 
Karlskoga	Radioklubb	
Nr 3	
 Mars 2017 
	
	
	
	



 2	

QSP		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tidskriften	utkommer	
med	10	nr	om	året	

	

	
är	medlemsblad	för	Karlskoga	
Radioklubb,		
SK4KR.	
	
Notiser	och	meddelanden	mottages	tacksamt	
	till	nedanstående	adress:	
Red.	c/o	Öman,		
Valåsen	Gamla	Jägmästargården	55		
691	94	Karlskoga.		
E-post:	karin.oman@bahnhof.se.		
Hemsida:	www.SK4KR.se		
	
Klubbens	officiella	adress:	
Karlskoga	Radioklubb		
c/o	Gunnar	Nordqvist	
Klarbärsvägen	81	
69147	Karlskoga	
	
(Plusgirokonto:	92	50	96	–	0.	Karlskoga	
Radioklubb.)	
	

(Omslagsbild:	Utsikt	från	klubbens	repeater.	
Fotogr.	Ur	Hembygdsfören.	Saml.)	

	
Det	här	numret	innehåller:	 	
	Kalendern	 	 3	
	Red:s	funderingar	 	SM4UKV	 3	
	Mötesprotokoll	för	mars	 	SA4AGN	 4	
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	Fika	i	välbekant	miljö	 SM4RPQ	 7	
Solceller	 SM4TFE	 8	
	 	 	
	 	 	
	Annons	Limmared	 	 11	
	Annons	Media	City	i	Värmland	AB	 	 12	
																													

	 	
	 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	april	2017	
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 Kalendern 

	
Torsdag	151			170406	 			19.00	 Månadsmöte.	Klubblokalen	

Lördag	 170408	 10.00	 DL4-möte;	Föreningarnas	Hus,	se	
mera	sid.	6.	

	 	 	 	

Första	o.	tredje	
lördagen	varje	
månad	

9.00	 SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz 
	
	

Varje	söndag	 09.00	 SSA-bullen	över	Sunne-repeatern,	
145.775	 	
Op.	SM4SEF Bosse	/SM4HBG	Rolf	/	

Varje	söndag	 10.00	 Lokaltrafiknät	Karlskoga	
Radioklubb.		SK4KR,	145.750								
Op.	enligt	rullande	schema.	

Tester:	2m/	70cm/	kvartalstest	/		Upplysn.	hos	–RPP	el.	–RPQ	

	

. 
Red:s funderingar 
Radio, SK4KR, och QSP: det är bekymmer. Red. sitter här och 
funderar. Ett nytt nr av QSP skall vara färdigt och utsänt i god tid 
före nästa månadsmöte. Men det skall finnas något i det att läsa 
också. Och det gör det den här gången också, även om det såg väldigt 
mörkt ut för bara några veckor sedan. Jag vill tacka RPP och RPQ 
och TFE som alltid ställer upp med både trevligt och vettigt material!  

Men varför kan ingen annan berätta om någon trevlig kontakt? Eller 
ett trevligt QTH? Eller QSO! Det behöver ju inte vara massor! 

  /Red./ SM4UKV Karin
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Mötesprotokoll mars 

 
Karlskoga Radioklubb 
Protokoll fört vid månadsmötet 2017-03-03 SK4KR 
 
Närvarande: SM4RHU; SA4AVQ;  SM4UKV;  SM4IHY;  
SA4AGN;  SM4VWD;  SM4UGD; SM4POF;  SM4XBC;  
SM4RAI;  SM4RPQ  samt  SM4RPP 
 
 
§1 SM4RHU öppnade mötet. 
 
§2 Dagordningen godkändes. 
 
§3 Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
§4 Den ekonomiska rapporten godkändes.  
 
§5 SM4RHU rapporterade/informerade om att vi fått en del 

inbjudningar till diverse aktiviteter men mötet 
konstaterade att inget var av intresse för oss. 

 
§6 Övriga frågor: 
 Bemanning av vårt trafiknät på söndagar diskuterades. 
 Förutom SM4UKV, SA4BKJ och SM4RPP saknas det 
 fortfarande två operatörer för att trafiknätet ska 
 kunna hållas igång. 
  

Vad gäller Distriktsmötet lördagen den 8 april så öppnar 
SM4RPQ lokalen, SM4BKJ sätter upp vägskyltar samt 
lotsar in mötesdeltagare, SM4VWD ansvarar för fikat 
(kaffe/te, bröd, smör och pålägg samt korv med bröd) och 
SM4UKV välkomnar mötesdeltagarna samt har åtagit sig 
att vara sekreterare för mötet. 
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SM4IHY söker en utställare och SM4RPP söker en 
föreläsare till distriktsmötet. Eventuellt har vi ett loppis på 
diverse radioutrustning. 
  
Klockan 10.00 drar vi igång och bjuder på fika. 
Klockan 11.00 öppnar mötet.  
 
Vad gäller Eskilstuna loppis så har ingen anmält intresse 
att följa med SM4RPQ. 

§7 Nästa månadsmöte blir 2017-04-06. 
 
§8 Mötet avslutades. 
    SA4AGN Karin Berg, 
    sekr 
(Protokollet från årsmötet kommer i nästa nr av QSP) 

*** 
 
              Hej! De’ e ja’  
     som e kassör’n! 
               Och Du... 

        ..... det vore allt bra fint om 
         Du också betalade in  
               medlemsavgiften!  

Vad sa du?  
Vet du inte postgirot? 
 
180 kr för enskild  
och 230 kr för familj 
PG 92 50 96-0 
Karlskoga Radioklubb 
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DL4 – möte  
 
När?   Lördagen den 8 april  
Var?  SK4KR Karlskoga Radioklubb 

(Föreningarnas	Hus,	Kilsta-området,	se	karta)	
Klockslag: 10:00 - 15:00	
 
Samling 10.00 för fika,  mötet börjar 11.00. 
 
Inlotsning till mötet i Karlskoga kommer att ske på 
145.350 direktkanal och 145.750 via vår repeater SK4RKD. 
Bärvågsöppnad. 
 
Välkomna!   SM4IVE  DL4  samt SK4KR 
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 Fika i välbekant miljö ... 

 
...  även om inte vädret var direkt somrigt när bilden togs. 
 
”Snart är det väl möjligt att ta sig upp i backen igen om och då vi 
har möjlighet att fortsätta städningen. Skriv gärna något om det.” 
skrev SM4RPQ som trotsat väder och vind och tagit sig uppför 
den vinterhala backen för att titta till vår repeaterkur. Det fantas-
tiska med att vara sändaramatör är ju att ens signaler tar sej 
igenom alla väder till alla hörn av världen. (Nåja, i princip...) Men 
det fordras att några bryr sej om utrustningen också! Så tack för 
det! Och hjälp gärna till när det är dags för nya tag!    Vi hörs!     
     /Red. 

***
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 Solceller 
 
 
 
Solenergi	har	alltid	fascinerat	mej.	Energin	är	gratis,	det	gäller	
bara	att	ta	hand	om	och	utnyttja	den.	Idag	finns	det	två	olika	
sätt	 att	kunna	 ta	hand	om	den:	 solceller	och	 solpaneler.	 Sol-
celler	 gör	 om	 solenergin	 till	 elektricitet	 (oftast	 med	 kisel-
celler),	 solpaneler	 innehåller	 någon	 form	 av	 vätska,	 t	 ex	
glykolhaltigt	vatten,	som	värms	upp	genom	att	det	får	ström-
ma	 genom	 svarta	metallpaneler.	 Eftersom	mitt	 hus	 inte	 har	
vattenburen	uppvärmning	 föll	 sej	mitt	val	på	solceller.	Dess-
utom	kan	man	använda	elen	som	produceras	till	andra	saker	
än	 uppvärmning.	 För	 att	 förvilla	 så	 brukar	 en	 samling	 av	
solceller	monterade	 i	 en	 ram	kallas	 för	 panel,	 eller	mer	 rätt	
solcellspanel.	Ett	namn	som	börjar	sprida	sej	är	solcellsmodul.	

Vårt	 läge	 på	 jordklotet	 är	 faktiskt	 ganska	 lämpligt	 för	 sol-
energi;	 vi	 har	 ungefär	 lika	 mycket	 sol	 på	 våra	 breddgrader	
som	Tyskland.	Där	är	det	väldigt	vanligt	med	solceller	nume-
ra,	mycket	beroende	på	den	vänliga	 inställningen	hos	politi-
kerna	till	egenproducerad	el.	Det	man	producerar	och	inte	gör	
av	med	själv	kan	man	sälja	till	sin	eldistributör,	som	säljer	den	
vidare	 till	 andra	 kunder	 i	 närheten.	 Det	 gör	 att	 elnätet	 kan	
dimensioneras	på	ett	annat	sätt	än	vad	som	är	fallet	om	elen	
enbart	kommer	från	en	central	punkt.	Numera	har	politikerna	
i	Sverige	börjat	vakna	även	om	de	har	en	bit	kvar.	T	ex	får	vi	
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inte	producera	mer	än	vad	vi	själva	gör	av	med	per	år.	Vi	får	
alltså	 inte	 gå	 med	 plus	 under	 ett	 år,	 för	 då	 räknas	 vi	 som	
kraftproducenter.	Även	om	det	samhällsekonomiskt	och	fram	
för	allt	miljömässigt	vore	en	väldigt	bra	idé.	

	
	

	

	
	

	
	

	

	
Mitt	hus	har	ett	 väldigt	platt	 tak	 (lutning	 ca	6	grader)	vilket	
gör	att	jag	kan	utnyttja	hela	takytan.	Tak	lutande	mot	söder	är	
förstås	att	föredra,	men	även	väster-	och	östertak	ger	ett	bra	
tillskott.	Jag	kommer	att	installera	52	moduler	á	270W,	vilket	
ger	en	total	effekt	på	ca	14	kW.	Det	ger	ett	energitillskott	på	
runt	12	000	kWh	per	år.	Panelerna	lämnar	likström	(vanligen	
drygt	30-40	V)	vilket	seriekopplas	till	600-700	V.	Denna	höga	
likspänning	 är	 livsfarlig	 så	 det	 gäller	 att	 vara	 försiktig!	
Spänningen	leds	till	en	inverter,	som	hackar	upp	den	till	en	50	
Hz	 trefas	 växelspänning	 på	 400	V,	 passande	 vårt	 elnät.	Man	
behöver	 en	 speciell	 elmätare	 som	 kan	 mäta	 både	 ingående	
och	 utgående	 ström.	Den	 står	 eldistributören	 för	 och	 kostar	
inget	 extra.	 En	 anmälan	 måste	 dock	 göras.	 Överskottselen	
som	man	 producerar	 säljs	 alltså	 till	 eldistributören,	 och	 för	
den	 får	 man	 ca	 60	 öre/kWh.	 Dessutom	 betalar	 Staten	 lika	
mycket	 så	 totalt	 får	 man	 ca	 1:20	 kr/kWh.	 Tyvärr	 får	 vi	
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pengarna	från	Staten	ihop	med	deklarationen	vilket	gör	att	de	
kommer	 året	 efter.	 Man	 kan	 även	 söka	 solcellsbidrag	 från	
Länsstyrelsen	inför	installationen.	Handläggstiden	är	dock	1,5	
till	2	år,	så	de	har	lite	att	jobba	med.	Vill	man	inte	vänta	på	det	
kan	man	utnyttja	RUT-avdrag	istället.	
Priset	 för	 solceller	 har	 sjunkit	 kraftigt	 de	 sista	 10	 åren,	 nu	
ligger	 det	 på	 ca	 15	 kr/W.	 Tyvärr	 är	 dock	 installationen	 dyr,	
hantverkare	tar	bra	betalt!	Totalt	kommer	min	anläggning	på	
14	kW	att	kosta	ca	230	000	kr	helt	 färdiginstallerad.	 Jag	har	
papptak	 vilket	 gör	 installationen	 dyrare,	 ett	 tegeltak	 ger	 en	
billigare	 installation	 (man	 hänger	 modulerna	 i	 krokar	 från	
läkten).	Priserna	varierar	kraftigt	beroende	på	vilket	 företag	
man	anlitar,	så	det	gäller	att	kolla	runt.	
Själva	 solcellerna	 är	 ganska	 lika	 oavsett	 fabrikat	 (poly-
kristallina	ger	något	lite	högre	effekt	än	monokristallina),	vad	
gäller	 invertern	 har	 jag	 hittat	 två	 stora	 tillverkare:	 Fronius	
och	 SolarEdge.	 Båda	 två	 har	 Internetanslutning	 så	man	 kan	
hålla	 koll	 på	 funktionen	 på	 avstånd,	 antingen	med	 en	 dator	
eller	en	smartphone/padda.	SolarEdge	har	även	vad	de	kallar	
en	 optimerare	 som	 ansluts	 på	 baksidan	 av	 solcellen.	 Denna	
styr	laddningen	från	cellerna	och	stänger	av	dem	ifall	det	t	ex	
är	strömavbrott,	brand	eller	om	arbete	pågår.	Det	finns	även	
batterier	 som	 kan	 kopplas	 in	 men	 de	 är	 ännu	 väldigt	 dyra.	
Tesla	 jobbar	 dock	 på	 detta	 så	 det	 kommer	 nog	 inom	 en	
ganska	snar	framtid.	

Mer	info:	http://www.co2pro.se/solceller/solaredge,	
http://www.solinnovation.se	

Ni	bör	även	boka	9	maj	kl	15-19.	Då	är	det	en	liten	elmässa	
hos	IOS	på	Dahlbacksgatan	i	Karlskoga,	där	de	kommer	att	
prata	om	solceller,	elbilar	etc.	 	
	 	 	 Kent	SM4TFE	



 11	

 



 12	

 

	
									

	
	(Betald	annonsplats)	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Media	City	i	Värmland	AB				
	
 

		
	

”Tibast	och	vänderot!	Tibast	och	
vänderot!”	-	Vi	har	just	passerat	
vårdagjämningen.	På	söndag	börjar	
sommartiden.	Det	har	blivit	ljusare.	
Vårblommor	tittar	upp	lite	här	och	var	
–	och	när	knopparna	kommer	i	
tibasten	i	backen,	då	är	det	definitivt	
vår!	Det	bådar	gott	för	en	häxfri	
sommar.	Blotta	ordet	Tibast	får	alla	
häxor	att	drypa	av	illa	kvickt.	Det	
visste	du	inte?	-	Etnologi	med	
folkloristik	är	världens	roligaste	ämne!		
				Glad	vår	önskar		
				Etnologie	Sändaramatören	UKV.	


