
95-åring byter namn och kliver 
fram som trygg energipartner 
för hela Uppland 

– Företaget har varit verksamt i 95 år. Vi är därmed ingen 
kortsiktig uppstickare som erbjuder något bra för dagen 
och eventuellt är borta i morgon. Vi vet vad vi kan och vad 
kunderna vill ha. Genom namnbytet från Björklinge Energi 
Försäljning till Upplands Energi tydliggör vi vår breda kapacitet 
och förankring i den uppländska myllan, säger Joacim 
Eronen, vd.  

Det är tufft för såväl privatpersoner som företag att välja 
energipartner idag. Många upplever att det är svårt att 
jämföra priser och avtal samt att nå sitt elbolag. Upplands 
Energi har allt sedan verksamheten startade 1918 legat i 
Björklinge precis norr om Uppsala med fokus på kostnads-
effektiva lösningar, unik paketering för varje kund samt 
hög tillgänglighet och servicegrad. 

– Vår uppfattning är att upplänningarna efterfrågar ett lokalt 
energiföretag med konkurrenskraftiga priser, hög kvalité och 
bra kundservice. Vi är lokala och finns där våra kunder lever 
och verkar. Nu är det dags att kliva fram med våra resurser 
och gedigna historik som trygg och kostnadseffektiv energi-
partner för hela Uppland, säger Joacim Eronen, vd. 

Mer om företaget  
Upplands Energi AB ingår i Björklinge Energi-koncernen som grundades 1918. Björklinge Energi äger transformatorstationer samt kraftledningar 
och erbjuder distribution av energi inom eget nätområde. Upplands Energi AB erbjuder elförsäljning, värmepumpar, solelanläggningar samt 
energideklarationer av diplomerade energivägledare till privatpersoner och företag i hela Uppland. Ett personligt företag i Björklinge norr om 
Uppsala med ett lokalt samhällsengagemang. Läs mer på www.upplandsenergi.se

Upplands Energi tillhandahåller förutom elavtal även solel, 
värmepumpar samt energideklarationer. Från och med 2013 
stöttar företaget individer och organisationer med ett lokalt 
och extra behjärtansvärt samhällsengagemang i Uppland.

– Vi är ett lokalt företag som finns mitt bland våra kunder. Att 
stötta lokal kultur, idrott, barn, äldre samt annan verksamhet 
som utvecklar vårt gemensamma samhälle här i Uppland 
står högt på agendan, säger Joacim Eronen, vd.  

Den nya logotypen gäller fr.o.m. 2013-01-01.
För mer information vänligen kontakta Joacim Eronen vd 
eller Ulrik Wallén marknadschef, tele 018-67 84 00. 

  Joacim Eronen
  vd, Upplands Energi
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Energibranschen är under förändring och full av nya elbolag som satsar på 
elförsäljning. För att tydliggöra sin roll som den lokala och personliga energi-
partnern för alla privat- och företagskunder i Uppland byter Björklinge Energi 
Försäljning AB namn till Upplands Energi AB från och med den 1 januari 2013.


