Vår Energi
NR 1 2020

NYHETER FRÅN UPPLANDS ENERGI – DIN LOKALA ENERGIPARTNER

Tack för ett fantastiskt 2019!
Vi är hedrade och tacksamma över de utmärkelser vi erhållit under det gångna året.
Vi fortsätter vårt arbete med att bli upplänningarnas självklara energipartner.

Schysst Elhandlare!
Schysst elhandel är en certifiering
som säkerhetsställer att du som kund
inte blir lurad när du köper el. Drygt
20, varav Upplands Energi är en, av
Sveriges cirka 200 elhandelsföretag
är certifierade för Schysst elhandel.
Känns skönt för oss och våra kunder
att vi tillhör den schyssta sidan!

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.
Detta förtroende styrker oss i vår strategi
att ett lokalt uppländskt energiföretag
med en stark förankrad samhälls- och
miljöprofil och en enastående kundservice är vad upplänningarna önskar
och efterfrågar.

En viktig del i att hantera de globala klimatutmaningarna är att få ner förbrukningen av fossila bränslen.
Här har vi som energibolag ett stort ansvar och en
stor möjlighet att påverka utvecklingen. Från 1 januari
är alla våra elavtal 100% fria från fossila bränslen,
baserade på en mix av vatten, vind, kärnkraft och
sol som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp.
Vi har en tydlig inriktning, vårt samhälle skall vara
hållbart. Upplands Energi bryr sig om miljön och
våra barns framtid genom energilösningar som
bygger ett hållbart samhälle.

Producera din egen SolEl!
Genom att installera en solcellsanläggning på din bostad så värnar du om miljön
och producerar miljövänlig el, höjer värdet på ditt hus och sänker dina elkostnader.
Med över flera hundra solcellsanläggningar installerade i Uppland har vi kompetens
och erfarenhet. Vi ser fram emot att hjälpa dig med din solcellsanläggning.
Välkommen att kontakta oss med din förfrågan, vi finns i Gränbystadens galleria
och på telefon 018 - 67 84 00.

Uplands Nation
Julen är en härlig högtid dock innebär det för många 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”.
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Ändrad energiskatt

Julfirandet 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”.
Från den 1 januari 2020 höjs energiskatten till 44,13 öre/kWh inklusive moms,
denna skatt faktureras av ditt elnätsföretag.

KONTAKTA OSS GÄRNA!
Hos oss får du snabba svar och goda
råd på alla dina frågor och funderingar.

Upplands Energi

upplandsenergi
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