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Världens smartaste elnät
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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 är ett lokalt energiföretag 
med ett stort samhällsengagemang. 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 Maja Edman och Fredrik Munters 
från Rosendalsgymnasium, Erika Lönn och 
Mohammed Nour Kamalmaz från Fyrisskolan 
samt Joachim Samuelsson och Mathilda Busck 
från Lundellska skolan. 
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Kom och se Elvis i Parksnäckan med 
oss. Upplands Energi är huvudvärd 
och reducerar biljettpriset till 100 kr. 
Elvis i Parksnäckan leds av Elvis-
entusiasten Kent Wennman. 
Mer info och köp av biljett: 
parksnackan.se/konserter/elvis-i-
parksnackan

Svalkande kyla!
Sommar-

klipp!

Erbjudande gäller t.o.m 2018-07-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Installation ingår; el 
kopplat till befi ntlig brytare, max 5 meter mellan ute- och innedel. Stativ på vägg/mark och fjäderdämpare.

12 649 kr
efter ROT installerat* och klart

Fujitsu Väggmonterat 
kylaggregat LMCE

Kaisai KPCO9AI 
portabel kyla

3 995 kr
(ordinarie pris 5 995 kr)

Välkommen till
Gränbystadens galleria
Vi tror på närhet och personlig kontakt med 
dig som kund. Välkommen in att prata smarta 
energilösningar och elavtal. Ni hittar vår butik 
vid Västra entrén i Gränbystadens galleria.

Framtidens energibehov ställer högre 
krav på elnätet och effektanvändningen. 
Redan idag arbetar vi med morgon-
dagens kundrelation då kunden 
själv producerar och lagrar sin 

solenergi, laddar sin elbil, styr 
sin inomhusmiljö samt gör allt 

på det mest effektiva sättet 
både för kunden som för 

elnätet – helt automatiskt.

För att möta denna framtid driver vi projektet ”VäxEl” 
tillsammans med Uppsalaföretaget Ngenic. 

Projektet ”VäxEl” tilldelades nyligen ”Award of Excellence” 
av International Smart Grid Action Network och utsågs i 
och med detta till världens smartaste elnät. Priset, som 
delades ut av energiminister Ibrahim Baylan, går till det 
projekt som på bästa sätt främjar energiomställningen 
och möjliggör mesta möjliga 
förnyelsebar energi i elnätet.

Glad sommar!

Joacim Eronen
VD


