
NYHETER FRÅN UPPLANDS ENERGI – DIN LOKALA ENERGIPARTNER

Vår EnergiNR 2 APRIL  2018

Lördagen den 5 maj 2018 är ett speciellt datum för Upplands 
Energi. Då är det exakt 100 år sedan beslutet togs av privata 
entreprenörer att elektrifiera den uppländska bygden, ett  
beslut som var starten och grunden till det som idag är 
Upplands Energi. Då, för 100 år sedan var det viktigt att  
ha ett fungerande elnät och eldistribution, nu 100 år senare  
arbetar vi med energieffektivisering då vårt beteende och  
behov kring elförbrukning har förändrats. De smarta 
energieffektiva bostäderna och intåget av elbilar ställer  
idag högre krav på elnät och eldistributionen.

Upplands Energi driver fortlöpande utvecklingsprojekt som 
i förlängningen kommer att påverka vår framtida vardag och 
hållbarhet. 

Att vi i år har blivit nominerade och uppmärksammade som en 
av finalisterna i kategorin Årets Hållbara företag 2018 gör oss 
både stolta och hedrade.

Som ett steg att komma närmare  
våra kunder och vara där många av  
våra kunder är, öppnar vi i samband 
med vår jubileumsdag en marknads-
plats i Gränbystadens galleria. Vi 
ser fram emot att fira vårt jubileum 
med dig och hoppas att vi ses under 
jubileumsåret!

Joacim Eronen 
VD

100 års kunskap inom energibranschen

Ansvarig utgivare: Joacim Eronen

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

råd på alla dina frågor och funderingar.

Upplands Energi upplandsenergi

Ramsjövägen 46 / 743 63 Björklinge  
018 – 67 84 00 / upplandsenergi.se 
kundservice@upplandsenergi.se 

Under 2018 fyller vi 100 år och firar med att öppna en marknadsplats i Gränbystadens  
galleria för att öka den personliga kundservicen. Vi tror på närhet och personlig kontakt  
med dig som kund.

Välkommen in att prata smarta energilösningar
Vi är ledande i Uppland på SolEl och värmepumpar, självklart med bra service därtill och  
vi anstränger oss för att hitta smarta energilösningar. Våra energiprodukter ökar din komfort 

och hjälper dig att sänka din totala energiförbrukning. 

Lokalt samhällsengagemang
Det som gör oss unika är vårt lokala samhällsengagemang. Vi utgör en positiv kraft i det  

uppländska samhället, då vi har en lång tradition av att stötta föreningar och lokala hjälp-  
organisationer. Som kund hos oss bidrar du till ett bättre Uppland! 

Vi satsar på närhet och personlig  
kundservice i Gränbystadens galleria

Kommande event under jubileumsåret
söndag 15 april  
Välkommen på stadsvandring i Uppsala, 
fyra tillfällen under dagen. Utgångspunkt 
Riddartorget. Föranmälan krävs*

fredag 4  maj • Gränbystadens galleria 
Invigning av Upplands Energis marknads-
plats och firande av vårt 100-årsjubileum 
på innetorget, vi bjuder på tårta, tävlingar 
och experiment

lördag 5 maj • Gränbystadens galleria 
Välkommen att fira vår födelsedag på vår 
marknadsplats, vi bjuder på tävlingar och 
experiment
 

onsdag 15 augusti   
Välkommen till Upplands Energis  
Elviskonsert i Parksnäckan.  
Föranmälan krävs*

*begränsat antal biljetter, för mer info se upplandsenergi.se/100
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Satsa på en effektiv Luft-luftvärmepump

100 årserbjudandefrån17 654 krinstallerat* & klart med ROT-avdrag

Bosch Compress 5000 AA • 5,7 kW 17 654 kr med ROT (19 400 kr före ROT)
För mindre villor samt garage och förråd som underhållsvärme. Finns med 
fjärrstyrning som tillval, perfekt för fritidshuset.

Bosch Compress 7000 AA • 6.5 kW • 19 383 kr med ROT (21 300 kr före ROT)
För lite större villor och fritidshus. Inomhusenhetens låga profil gör den lättplacerad 
ovanför dörr eller fönster. Fjärrstyrning som tillval.

Fujitsu Slim Nordic 12 • 6 kW • 17 927 kr med ROT (19 700 kr före ROT)
För villor upp till 145m2. Driftsäker till -30oC, tystgående med stabil värme.  
Utrustad med avfrostningsprogram som förbättrar energieffektiviteten. 

Teckna serviceavtal! 
För att din värmepump skall fungera optimalt under många år är det bra med regelbunden service och underhåll.  
Vi är ombud för Nibe, Bosch, IVT och Fujitsuoch våra kunniga servicetekniker servar naturligtvis alla fabrikat av  
värmepumpar.

*Enkel installation ingår; el kopplat till befintlig brytare, max 5 meter mellan ute- och innedel. Stativ på vägg eller mark.  
Fjäderdämpare på Fujitsu och gummidämpare på Bosch ingår. 450 kr tillkommer vid fjäderdämpare på Bosch. 

Vi är mycket hedrade och stolta över att blivit uppmärksammade samt nominerade till 
detta viktiga pris. Priset går till ett företag i Uppsala som i sitt företagande bidrar  
till en hållbar samhällsutveckling, är en förebild inom hållbarhetsarbete samt bidrar till 
samhället på ett utmärkande sätt. Vi ser med spänning fram emot finalen som är den  
19 april på Uppsala Slott.

Årets Hållbara Företag 2018 finalist


