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Anders Finsholm välkomnar Ulf Bonnedahl 
till Upplands Energis SolElsteam.
Anders Finsholm välkomnar Ulf Bonnedahl 

Med över fl era hundra installerade SolEls-
anläggningar i Uppland har vi kompetens 
och erfarenhet. För att möta upp den 
ökande efterfrågan på SolEl välkomnar 
vi Ulf Bonnedahl till Upplands Energi 
och passar på att gratulera Anders till 
”certifi erad installatör” av SolEl.

Alla SolElsanläggningar är unika och ett plats-
besök för analys av anläggningsutformning 
är en framgångsfaktor.

Givetvis kommer vi på ett kostnadsfritt 
hembesök, ring oss på 018-67 84 00 
för mer information.

Det fi nns en gyllene regel som säger att ju 
enklare man framhåller en sakfråga desto 
tydligare uppfattas den. Låt mig ge ett 
exempel: SolEl är en investering av en 
teknisk anläggning som man kan göra 
komplex och krångla till, både ur ett 
tekniskt- som ekonomiskt perspektiv: 
antal kWh produktion och konsumtion, 
statens investeringsstöd, teknisk 
verkningsgrad, elpris i relation till elbörsen, 
befi ntlig takkonstruktion, energiskatter, 
elcertifi kat med mera.  

Man kan förenkla och uttrycka sig: Om du 
lånar pengar på banken kostar det kanske 
2 %. Om du lägger dessa pengar på ditt 
eget hustak tjänar du ca 7 % det vill säga 
en vinst på 5 % per år. Så enkelt kan man 
idag kommunicera kring en SolElanläggning 

och att du samtidigt bidrar till ett hållbart 
samhälle gör att sakfrågan blir ännu enklare. 

Vi som företag har en strategisk inriktning: 
Upplands Energi bryr sig om miljön och våra 
barns framtid genom energilösningar som 
bygger ett hållbart samhälle. Ett enkelt och 
bra exempel på detta är vår SolEl verksamhet. 
Vårt långsiktiga arbete ger oss förtroende och 
vi är övertygade om att 
ett lokalt engagemang 
alltid ger mer. 

Vi bor här i Uppland 
och vi vill framåt. 

Vi ses !

Joacim Eronen, VD

En värdefull investering, enkelt och hållbart

Producera din egen el

Sälj ditt överskott av SolEl

Höj värdet på din bostad

Bidra till ett mer hållbart samhälle

Nyttja en säker framtida energikälla
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SolEl, låt solen göra jobbet!



Ansvarig utgivare: Joacim Eronen
Ramsjövägen 46 / 743 63 Björklinge / 018 – 67 84 00 / kundservice@upplandsenergi.se / upplandsenergi.se

KONTAKTA OSS GÄRNA!  
Hos oss får du snabba  

svar och goda råd på alla  
dina frågor och funderingar. Upplands Energi upplandsenergi

Vi bryr oss om vårt Uppland. Hemmakär el, helt enkelt.

Vi bryr oss om hemma
Uppland är förvisso platt, men nog så spännande! Från mytomspunna kungar  
till nobelpristagare, världsberömda hockeyspelare och färgstarka artister –  
under hela vår historia har vi upplänningar kännetecknats av framåtanda  
och välmående. Våra städer och orter präglas av kulturell mångfald,  
nyfikenhet och ständig utveckling.

Lite av upplänningarnas drivkraft kommer 
faktiskt från oss på Upplands Energi.  
I snart hundra år har vi nämligen gjort det 
där som ingen tänker på, men som behövs 
för att ett samhälle ska kunna växa och 
frodas. Vi sprider vår energi där vi vet att 
vi gör skillnad och brinner lite extra för de 

där riktiga eldsjälarna alldeles runt knuten. 
Genom att välja vår el stödjer du lokala 
verksamheter och föreningar här i dina 
trakter. Kanske är det din eller din grannes 
verksamhet som får lite extra skjuts nästa 
gång. 


