
NYHETER FRÅN UPPLANDS ENERGI – DIN ELLEVERANTÖR

Vår Energi
NR 4 OKTOBER 2016

När du ska flytta finns det tusen saker att tänka på. Upplands Energi 
har ett unikt koncept - Kom Hem El.

Om du flyttar in eller ut spelar ingen roll, oavsett var 
i Uppland eller i Sverige du slår ner din bopåle. Vi  
hjälper dig med ett konkurrenskraftigt elavtal för  
att du ska känna dig välkommen till ditt nya hem.

Kom Hem El är konkurrenskraftigt och är lokalt 
producerad el från Uppland.

Med Kom Hem El sparar du tid, pengar och  
energi. Har du frågor eller ska flytta, kontakta  
oss på kundservice! 018-67 84 00 -  
kundservice@upplandsenergi.se

Vi ger dig energi till flytten och välkomnar dig hem!

Ps. Tänk bara på att anmäla din flytt till oss senast 14 dagar innan flytt.

Vi upplänningar flyttar ibland! 
Kommer du eller känner du 
någon som skall flytta?

Vi vill alltid uppmärksamma och stötta 
individer och organisationer som bidrar till vårt 
gemensamma samhälle – Uppland! 

Därför är vi glada att vara en del av Pelle Svanslös 
cykeldag som gick av stapeln nyligen. Det är en årlig 
cykeldag för barn där trafikkunskap och säkerhet 
står i fokus. Drivkraften bakom Pelles Svanslös 
cykeldag är föräldrar som ideellt, vid sidan av 
sina vanliga arbeten, arbetar med arrangemanget. 
Riktiga uppländska eldsjälar helt enkelt!

Hälsningar från Pelle 
Svanslös cykeldag!

Louise Söderberg, Kundservice
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KONTAKTA OSS GÄRNA!  
Hos oss får du snabba svar, ett  

bra bemötande och goda råd för  
alla dina frågor och funderingar. Upplands Energi upplandsenergi
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Vem bestämmer vad elen ska kosta?

5 snabba energispartips!

Kanske har du någon gång frågat dig hur det 
är möjligt att prissätta el? Det är faktiskt min-
dre komplicerat än man kan tro. Precis som 
i de flesta andra branscher är det tillgång 
och efterfrågan som styr – mängden elenergi 
som produceras och konsumeras i samhället 
avgör priset. Bilden påverkas exempelvis 
av parametrar som fyllnadsgraden i vatten-
kraftsmagasinen, tillgängligheten på kärn-
kraft, väderleken och hur mycket el industrin 
gör av med. Priset består också av fler bitar 
än själva elkostnaden, vilket diagrammet 
nedan illustrerar:

Så här sparar du enkelt energi hemma!

Omvärldens förändringar påverkar fort- 
löpande prisbilden på elen vi konsumerar.  
Vi vill alltid vara transparenta med vår  
tolkning av framtidens prisbild och därför  
sammanställer vi månatligen en marknads-
analys som du hittar på upplandsenergi.se/
marknadsinformation. Har du frågor är det 
bara att du hör av dig.

Du som är elkund hos oss har i detta utskick 
fått med några fina erbjudanden från fyra 
företag i Uppland. Så är du inte elkund hos 
oss, tycker jag att du  
ska bli det.

Ha en trevlig höst.  
Vi ses någonstans  
i Uppland!

Joacim Eronen, VD
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1.  Dra ur alla laddare ur eluttaget när de inte används,  
t ex laddaren till mobilen

2.  Sänk inomhustemperaturen. En grad minskar 
energianvändningen med ca fem procent

3.  Byt till effektiv och bra belysning, såsom LED-lampor  
och lågenergilampor

4.  Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen  
och -18 i frysen. Kallare än så drar onödig energi 

5.  Var sparsam med varmvattnet, hur ofta och hur länge  
du duschar, påverkar också energianvändningen


