
Stöd Örbyhus Golflubb                       
– välj din el från Upplänningarnas energibolag!



KlubbEl ger energi till 
Örbyhus Golfklubb

Läs mer om KlubbEl och våra elavtal på upplandsenergi.se
kundservice@upplandsenergi.se • 018-67 84 00

Upplands Energi koncernen grundades 1918 och har sitt säte i Björklinge norr om Uppsala.  
Företaget erbjuder elförsäljning samt energiprodukter till privatpersoner och företag i hela  
Uppland. Upplands Energi äger transformatorstationer samt kraftledningar och erbjuder  
distribution av energi inom eget nätområde.

Upplands Energi lever och verkar i din närhet samt brinner för det lokala - vi stöttar individer  
och organisationer med ett lokalt och extra behjärtansvärt samhällsengagemang i Uppland.  
Enligt Svensk Kvalitetsindex är Upplands Energi det elbolag i Uppland som med bred marginal  
har de nöjdaste kunderna.

Vill du stödja din favoritförening och lag och samtidigt få ett prisvärt  
elavtal med närproducerad el? Välj KlubbEl från Upplands Energi! 

När du sluter elavtal med oss ger vi din favoritförening och lag ett stöd  
på 150-500 kr direkt, beroende på om du bor i lägenhet, villa/radhus eller  
om du är ett företag. Sedan får de 120 kr årligen av oss, så länge du är 
elavtalskund hos oss. Vi står för bidraget till din förening i ditt namn.  
Detta är vårt sätt att stötta föreningslivet i Uppland!

Fyll i anmälan/fullmakten på baksidan och 
ge till Örbyhus Golfklubb på en gång, så 
kontaktar vi dig snart och berättar mer  
om hur du går vidare!    



Vill du ha en bra  
anledning att välja oss? 

Vi ger dig fem.
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Läs mer på upplandsenergi.se



JAG BOR I / ÄR:

Lämna talongen till Örbyhus Golfklubb.  
Tack för ditt engagemang!

Fullmakt* KlubbEl

NAMN/FÖRETAG:

E-POST:

MOBILNUMMER:

PERSON/ORGANISATIONSNUMMER:

Lägenhet Villa / Radhus Företag

Läs mer på klubbel.nu

NÄTÄGARE:              ANLÄGGNINGSNR: 735 999 _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ 

DATUM:                                               UNDERSKRIFT:     

SÄLJARE:                 ÖVRIGT: 

*fullmakten ger härmed Upplands Energi AB fullmakt att vidta de åtgärder  
som krävs för att säga upp befintliga avtal och fullmakter. Jag ger 
även Upplands Energi AB fullmakt att in hämta uppgifter om mitt nät-
abonnemang från berört nätföretag, bindningstid från mitt elhandelsbolag 
samt att hantera övriga praktiska detaljer i samband med ett 

RÖRLIGT ELAVTAL FAST ELAVTAL, ÖNSKAR AVTALSFÖRSLAG


