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Sommarlov!
Upplands Energi är en positiv kraft för det uppländska samhället.
Ett exempel på detta är att vi delar ut ”Upplands Energi stipendiet”.
Stipendiet delas ut till en tjej och en kille, på olika gymnasieskolor, som till sommaren avslutar sina studier inom det Naturvetenskapliga programmet. Grundkriterierna för stipendiet är
bra studieresultat i kombination med mycket bra kamratskap.
Det är en förmån att årligen få möta dessa mycket ambitiösa
elever, höra om deras prestationer, lyssna på deras berättelser
och på deras framtidsdrömmar. Stipendiaterna har självklart olika
personlighet och olika bakgrund. Vad de gemensamt uttrycker
är fortsatta höga ambitioner, både gällande sin egen utveckling
som hela samhällets framtida utveckling. Dagens ungdomar
är kloka och duktiga!

Energibranschen som helhet har framöver ett mycket stort
rekryteringsbehov av tekniker och ingenjörer. Vår förhoppning
är att vi i framtiden kan se att någon av alla stipendiater dyker
upp som arbetstagare någonstans inom energibranschen och
då förhoppningsvis här på det lokala energiföretaget i Uppland.
Nu är det fotbolls VM i Frankrike,
trevlig sommar!
Joacim Eronen, VD

Skolstipendier 2019

Det är med glädje och stor ära vi har tilldelat stipendier till elever på det Naturvetenskapliga programmet i Uppsala. Stipendierna
har gått till elever som har visat goda studieresultat i kombination med mycket gott kamratskap. Vi gratulerar Clara Andersson och
Jesper Thulin från Rosendalskolan, Salman Al Saleh och Julia Klar från Fyrisskolan och Theo Meier Ström och Hanna Söderström
från Lundellska skolan.

Superklipp på AC!
Från 11 900 kr monterad och klart med ROT*
Från 10 900 kr monterad och klart med ROT*
och elhandelskundsrabatt**
Besök vår butik i Gränbystadens galleria för
beställning och mer information eller kontakta
kundservice på 018-67 84 00.
*Enkel installation av väggmonterad AC ingår;
utomhusdel monteras på väggkonsol, el kopplat till
befintlig brytare, max 5 meter mellan ute- och innedel.
El anslutning till arbetsbrytare max 3 meter från
utomhusdel. **Rabatt på 1000 kr gäller för befintliga
elhandskunder och nya elhandelskunder.
Kampanjpriser gäller t om 2019-08-31.
KONTAKTA OSS GÄRNA!
Hos oss får du snabba svar och goda
råd på alla dina frågor och funderingar.

Upplands Energi

upplandsenergi

1000 kr
Kaisai väggmonterad AC
• Svalkande kyla för varma sommardagar
• Styr din kyla med inbyggd WiFi-funktion
• Miljövänligt kylmedium R32

rabatt f
ör
elhande
lskunder

Gränbystadens galleria Uppsala
&
Ramsjövägen 46 Björklinge
018 – 67 84 00
kundservice@upplandsenergi.se
Ansvarig utgivare: Joacim Eronen

