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KONTAKTA OSS GÄRNA!  
Hos oss får du snabba svar och goda  

råd på alla dina frågor och funderingar.

Upplands Energi upplandsenergi

Gränbystadens galleria Uppsala 
& 

Ramsjövägen 46 Björklinge 
018 – 67 84 00 

kundservice@upplandsenergi.se  

Upplands Energi engagerar sig lokalt och stöttar idrotten i 
Uppland. Vi försöker göra skillnad och brinner lite extra för 
de riktiga eldsjälarna, där IFU Arena är ett lysande exempel. 
IFU Arena ägs av idrotten via en friidrottsförening och sexton 
innebandyföreningar som förvaltar och utvecklar verksamheten 
för våra barn, ungdomar och även för elitverksamheten. Vi har  
nu kraftigt utökat storleken på SolElsanläggningen på arenans 
tak. Mer förnyelsebar energi som stödjer eldsjälarna på IFU!

Med våra 100 års erfarenhet inom energibranschen och tack 
vare er, Upplands nöjdaste kunder, har vi utvecklats och  
blivit ledande i Uppland på SolEl, värmepumpar och laddboxar.  

Vi har, per årskiftet 18/19, installerat SolElsanläggningar som 
tillsammans producerar ca 6 000 000 kWh/år, vilket bidrar till ett 
fossilfritt samhälle. Upplands Energi är det lokala energibolaget 
som finns nära dig och bryr sig 
om våra barns framtid genom 
energilösningar som bygger ett 
hållbart samhälle.

Vi ses någonstans  
i Uppland!

Joacim Eronen, VD

Vi är lokala och finns där du är! 

Välkommen till Upplands Energi Arena 
Upplands Energi och IFU Arena är lokala aktörer som samarbetar för ett  
hållbart samhälle och för en plats där många ungdomar får en meningsfull 
aktivitet. Upplands Energi har tidigare byggt en SolElsanläggning som sänker 
arenas driftkostnader. Anläggningen är nu en av Upplands största SolEls- 
anläggningar.

IFU Arenas innebandyplaner har fått nya namn. Tidigare C-planen heter  
numera Upplands Energi Arena. Välkommen till Upplands Energi Arena  
på IFU.

Upplands Energis SolElsanläggning på IFU Arena

Förbered dig för sommaren! 
Kampanjerbjudande på svalkande kyla, välj mellan portabel och väggmonterad AC. Besök vår butik i  
Gränbystadens galleria för beställning och mer information eller kontakta kundservice på 018-67 84 00.

 
Välj 

mellan 
väggmonterad  

och 
portabel AC

Fujitsu LMCE  
väggmonterat kylaggregat, låg ljudnivå  
och effektiv spridning av kyla

14 196 kr monterad och  
klart med ROT*

Kampanjpriser gäller t om 2019-07-31. *Enkel installation av väggmonterad AC ingår; el kopplat till befintlig brytare, max 5 meter mellan ute- och innedel. Stativ på vägg eller mark.

 4 495 kr
Kaisai Portabel 09  
kyla och avfuktning,  
lämplig upp till cirka  
25 kvm

 495 kr6 
Kaisai Portabel 12  
kyla, värme och avfuktning,  
lämplig upp till cirka 40 kvm


