
NYHETER FRÅN UPPLANDS ENERGI – DIN LOKALA ELNÄTSLEVERANTÖR - MARS 2021

Vår Energi- NätVår Energi- Nät

KONTAKTA OSS GÄRNA!  

Upplands Energi upplandsenergi

Föreningsstämma tisdag 20 april, kl 18.00  
Stämman sker på Upplands Energi, Ramsjövägen 46, 
Björklinge. På stämman kan endast registrerade  
medlemmar rösta.

Anmälan om deltagande på Föreningsstämman  
senast tisdag den 6 april på telefon 018 - 67 84 00  
eller via e-post kundservice@upplandsenergi.se 

Program: 
 

kl 18.00  Registrering i röstlängd  

kl 19.00  Föreningsstämma 

Vad är Upplands Energis hemlighet?

Upplands Energi är en ekonomisk förening där 
nätkunderna är ägare till ett framgångsrikt,  
lokalt uppländskt energiföretag. Ägarnas  
huvudsyfte med företaget – bibehållande av  
en skälig nättariff samt en bra leveranskvalite  
och service. 

Ägarformen

Elhandel, 100% fossilfri el 
Upplands Energi AB erbjuder fossilfri el till alla 
privat- och företagskunder. Vi är certfierade med 
schysst elhandel, en certifiering som garanterar 
att det är lättare, tydligare och tryggare för våra  
kunder att teckna elavtal. Elförsäljningens  
avkastning används i elnätverksamheten.

Värmepumpar,  
SolEl & Laddinfra
Upplands Energis dotterbolag erbjuder 
värmepumpar, SolEl och laddinfra i hela 
Uppland. Företaget är framgångsrikt, 
har en bra utveckling samt en bra 
avkastning. En avkastning som nyttjas 
i elnätsverksamhetens kapitaltunga 
investeringar.
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UPPLANDS ENERGI Sveriges nöjdaste kunder!
Upplands Energi är det elbolag i Sverige som har de 
nöjdaste kunderna. Upplands Energi är bäst i Sverige. 
Detta förtroende styrker oss i vår strategi att ett lokalt 
uppländskt energiföretag med en stark förankrad  
samhälls- och miljöprofil och en enastående kund- 
service är vad upplänningarna önskar och efter- 
frågar. Den responsen är all energi vi behöver.  
Tack alla våra kunder för det!

Utan ”El” så stannar samhället. ”El” för-
enklar men självklart blir vardagen samtidigt 
krånglig vid de tillfällen som det blir ström-
löst. Därför är vår absoluta drivkraft att hela 
tiden förnya samt göra elnätet tåligare och 
bättre. Upplands Energi har i ett Sverige- 
perspektiv en bra leveranskvalite. Om det 
blir strömavbrott har vi en lokal, snabb och 
kompetent felavhjälpningsresurs i beredskap 
– årets alla dagar, årets alla timmar. Denna 
beredskap jobbar till vardags med att bygga 
och underhålla elnätet samtidigt som de är 
bosatta i närheten.

Leveranskvalite &  
lokal felavhjälpning Upplands Energi har byggt och kommer att  bygga 

om elnätet till en än mer väderrobust anläggning. 
Vi har därför en hög reinvesteringsnivå och kommer 
att fortsätta med omfattande ombyggnationer. I 
förhållande till företagets storlek tillhör vi ett av de 
elnätsföretag som investerar mest i hela Sverige. 

Utveckling elnätet

Samhällsengagemang 
Upplands Energi är en positiv kraft för det uppländska 
samhället och vi engagerar oss genom att stötta och 
uppmärksamma organisationer som gjort något extra 
för vårt gemensamma samhälle. Vi verkar för ett  
levande Uppland och främjar hedervärda engagemang 
i vårt landskap. Vi bryr oss om vårt Uppland.  
Om hemma, helt enkelt. 

För utförligare information om dagordning och eventuell  
covid -19 anpassning hänvisas till upplandsenergi.se. 

Ramsjövägen 46 Björklinge 
018 – 67 84 00 

kundservice@upplandsenergi.se  


