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ElSol III prosjektet rundet viktig milepæl 
Solar Vision kjøper inn komponenter til solcelleanleggene og starter montering og 
installasjon av 47 anlegg. Kravene i Avtalen av 23 oktober er oppfylt, og første 
avdrag på kr 100 000 ble betalt 24 nov.  

Dir Jakes Jacobs, Solar Vision, Polokwane, foreslo å installere Solar Home System 
(SHS)-anlegg i en landsby som heter Mogaladi Park i kommunen Polokwane i 
Limpopo-provinsen nord i Sør-Afrika. 
Vår kontaktperson i RC of Polokwane, 
Chymie Naidoo, besøkte landsbyen 
sammen med President Avril, PP 
Effion og Jakes 10 nov. Flere familier 
ble intervjuet, og konklusjonen var at 
landsbyen tilfredsstilte våre kriterier. 

Landsbyen har en blandet bebyggelse 
med bølgeblikkhytter og enkle hus av 
murblokker slik vi har sett i de to 
andre landsbyene der vi har gitt SHS-anlegg.  

Landsbyen tilfredsstiller kravet til subsidiert vedlikehold iht. loven om Free Basic 
Electricity som angitt i kontrakten.  FBE gjelder for utpekte områder uten fastnett. 

Jakes har fått tillatelse fra landsbyens leder til å installere SHS-anlegg til familier med 
skolebarn.  

Familier har søkt om SHS-anlegg. Det er laget skjemaer hvor søkere må navngi barn 
og deres alder. Disse er kontrollert av RC of Polokwane, og klubben har sendt oss 
anbefalinger om å la Solar Vision starte innkjøpene. 

Med dette er kriteriene angitt i Avtalen av 23 oktober oppfylt. Det er i dag overført 
NOK 100 000 til Solenergi uten Grenser som har gitt Solar Vision ordre om å kjøpe 
inn nødvendige komponenter og igangsette monteringer og installasjoner.  

Resten av kontraktbeløpet, ca kr140 000, vil bli betalt når prosjektet er godkjent. 
Dette er betingelsene for District Grants og kravet fra RC of Polokwane. Med unntak 
av dollarkursen for bidraget fra Distriktet, er kursen på ZAR fastlagt i avtalen slik at vi 
ikke får noen overraskelser.  

Solar Vision er bedt om å sende bilder av installasjonene underveis. RC of Polokwane 
følger opp arbeidene. 

Bidraget fra NTNU-studenten på kr 20 000, som var overskuddet fra sommerjobben, 

imponerer mange. Skedsmokorset RK har tilbudt ham et RYLA-kurs, noe han har 

takket ja til. Han er barnebarnet til en tidligere AG fra klubben. 


