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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

Gränbystadens galleria Uppsala
&

Ramsjövägen 46 Björklinge
018 – 67 84 00

kundservice@upplandsenergi.se 

Vi är hedrade och stolta över de utmärkelser vi erhållit under vårt jubileumsår. Vi kommer
fortsätta vårt arbete med att bli upplänningarnas självklara energipartner.

Tack för ett fantastiskt 2018!

Närhet & personlig 
kundservice i 
Gränbystadens 
galleria

Världens smartaste elnät
Framtidens energibehov ställer högre 
krav på elnätet och effektanvändningen. 
Vi driver projektet ”VäxEl” som tilldelades  
”Award of Excellence” av International 
Smart Grid Action Network och vårt 
elnät utsågs i och med detta till världens 
smartaste elnät. 

Upplands Energi är en del av Uppsala 
klimatprotokoll där näringslivet sam-
verkar för ett hållbart samhälle.

Upplands Energi bryr sig om 
miljön och våra barns framtid.

För att öka närheten 
och den personliga 
kundservicen öppnade 
vi butik i Gränbystadens 
galleria.Välkommen till 
oss för att prata smarta 
energilösningar.

Sverigetoppen 
& Upplands mest 
nöjda kunder 
Upplands Energi har ökat 
kundnöjdheten ytterligare 
och ligger nu på en andra 
plats i Sverige och har med 
bred marginal Upplands 
mest nöjda kunder. 

Gränbystadens 

kundservicen öppnade 
vi butik i Gränbystadens 
galleria.Välkommen till 
oss för att prata smarta 

Jul på Uplands
Julen är en härlig högtid som dock för många innebär ensamhet och utanförskap. 
Uplands Nation har därför sedan 1970 jobbat hårt för att hemlösa, pensionärer, 
studenter och barnfamiljer ska få känna glädje och gemenskap genom sitt projekt 
”Jul på Uplands”. 

Jul� randet på Uplands Nation var som alla år välbesökt och dagarna var fyllda 
med gemenskap, julgran och underhållning för både stora och små. Det är med 
glädje vi är med och bidrar till ”Jul på Uplands”.

Kerstin Karusseit, Kundservice & HR chef Upplands 
Energi & Annie Ekman, Förste Kurator Uplands Nation

Fredag 25 januari
Underhållning och tävling på 
innetorget och i vår butik. 

Lördag 26 januari
Tävling och experiment på innetorget och i 
vår butik. Uppsala� ickornas cheerleadinglag 
Excaliburs, tillika Sveriges juniorlandslag,  
uppträder kl 12.00 och 15.00 på innetorget. 

Underhållning & cheerleading
i Gränbystadens galleria

Ändrad energiskatt Från den 1 januari 2019 höjs energiskatten till 34,7 öre/kWh exklusive moms.

Årets Hållbara 
Företag 2018


