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Som företag tycker vi det är viktigt att vara 
med och ta ansvar för vårt gemensamma 
samhälle här i Uppland. Vi är lite unika om 
vi jämför oss med andra energibolag, då 
vi utgör en positiv kraft för det uppländska 
samhället via vår tradition av att stötta 
föreningar och lokala hjälporganisationer.  
 
Vi har i vårt samhällsengagemang valt att 
sponsra lokalt verkande aktiviteter och 
många av er har under våren säkert sett 
att vi aktivt deltagit i t.ex. Pelle Svanslös 
cykeldag, Ottars loppet och inte minst 60 
+ mässan där vi träffade många positiva 
upplänningar! De lokala åtgärderna 
vänder sig inte bara till de kunder vi har i 
dagsläget utan är en ansats att göra gott 
för hela det lokala samhället.  
 
Vårt långsiktiga arbete ger oss förtroende 
och vi är övertygande om att ett lokalt 
engagemang alltid ger mer. 

Elpriserna fortsätter att ligga på lite lägre 
nivåer. Om man läser lite statistik så hade 
43 procent av alla svenska hushåll ett 
elavtal med rörligt elpris i april månad. 
Det innebär att det är den mest populära 
avtalsformen. En av anledningarna till 
att så många väljer ett rörligt elpris är att 
priset på elbörsen under en längre tid har 
varit ganska lågt. De två senaste vintrarna 
har varit milda och nederbördsrika vilket 
har resulterat i ovanligt låga elpriser 
också under vintermånaderna. Tillgången 
på såväl vattenkraft som vindkraft och 
kärnkraft är för närvarande god och vår 
analys är att de lite lägre prisnivåerna 
kommer att hålla i sig också framöver.

En regnig och kylig vår är slut  
– sommaren är på väg! Glad sommar och 
hoppas vi syns någonstans i Uppland!  

Med vänlig hälsning Joacim Eronen, VD

VD-SPALTEN

Vi är upplänningarnas 
energiföretag
– vi verkar i och stödjer vårt 
 gemensamma uppländska samhälle

Söndagen den 30:e augusti kl: 12-15 är  
du välkommen till oss. Kom och testa att  
gå på vatten i en vattenzorbana.

Öppethus Björklingedagen

Du kan även:
•   Provsitta våra arbetsfordon-bandvagn,  
    Unimog med lyftkran, fyrhjulingar mm
•   Klättra i stolpe
•   Gå tipspromenad 

Vi bjuder alla besökare på fika. Passa på  
och ställ frågor om ditt elavtal, värmepumpar 
eller hur du själv kan producera el med  
hjälp av solen. Välkommen!



Vad kostar din el?

När man får sin elräkning kan 
man ibland känna att man inte 
riktigt vet vad som gjort att 
slutsumman blir det den blir.  
Tänk om elräkningen kunde 
se ut så här istället,  
då skulle det vara lättare att 
spara el och man får en annan 
bild av vad mycket man får för 
pengarna.

Det är inte den lilla skillnaden i 
elpris du som kund ska fokusera 
på, utan det som i slutänden 
styr vilken summa din elräkning 
hamnar på är ditt eget beteende. 
Det vill säga det sätt som du och 
din familj använder el, det kan 
vara bra att tänka på. 

Kontakta vår kund service på 
018-67 84 00 alternativt  
kundservice@upplandsenergi.se  
så hjälper vi dig med råd om elavtal.

Idag är du van att se elräkningen uppdelad så här:

Se upp för oseriösa 
telefonförsäljare.
Många av dagens telefonförsäljare jobbar 
med att teckna fullmakter för att du ska få 
billigare el, men i själva verket säljs du som 
kund vidare till ett elhandelsbolag någonstans 
i Sverige där ett lägre pris absolut ej är 
garanterat.  

Många gånger sker byten utan kundens  
medgivande, med oskäliga avtalsvillkor  
och bristande ångerrätt. 

Oseriösa arbetssätt är ett stort problem för 
er kunder och vi beklagar att det förekommer 
denna typ av lurendrejeri inom energibranschen.  
Har du frågor eller tror att du har blivit drabbad ?

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig 
med dina frågor.

Elhandel, maj  1054 kWh á 38,1 öre/kWh  402 kr
Elskatt, maj  1054 kWh á 29,4 öre/kWh  310 kr
Elnät, maj  1054 kWh á 18,5 öre/kWh  195 kr
Fast avgift elnät, maj     122 kr
Summa att betala       1286 kr

Vad får jag för 
mina 1286 kr?

Tel: 018-67 84 00
Familj: 2 vuxna 3 barn Kassa: 07   Nr:1107

Datum: 2015-05-01-2015-05-31 Tid: 14:57-----------------------------------------------------------------------------28 middagar med familjen 148 kWh 180,56 kr3 middagar med vänner 52 kWh  63,44 krKaffe    19 kWh  23,18 kr28 st maskiner tvätt  37 kWh  45,14 kr28 st maskiner torktumlare 61 kWh  74,42 krFrys   21 kWh  25,62 krKylskåp   15 kWh  18,30 krBelysning inne och ute  68 kWh  82,96 kr2 TV-LCD 4 h/dygn  49 kWh   59,78 kr1 TV-Plasma 8h/dygn  37 kWh  45,14 kr2 Digitalboxrar  9 kWh  10,98 krX-Box 360 2 h/dygn  11 kWh  13,42 kr 2 st bärbara datorer  8 kWh   9,76 kr 1 router   8 kWh   9,76 kr5 mobilladdare  3 kWh   3,66 kr5 klockradioapparater  8 kWh   9,76 krVarmt och skönt  500 kWh   610 kr_____________________________________________Summa maj månad  1054 kWh 1285,88 kr

Gillar du sport?
Som stolt sponsor till flera duktiga föreningar 
i Uppland, förekommer det att vi har möjlighet 
att bjuda dig på entré till olika evenemang.  
Håll utkik på vår hemsida eller på Facebook 
så ser du när vi har biljetter att erbjuda. 

Välkommen!

Exempel:



KONTAKTA OSS
Adress    Ramsjövägen 46, 743 63 Björklinge
Växel    018-67 84 00
Hemsida    www.upplandsenergi.se
E-post    kundservice@upplandsenergi.se
Ansvarig utgivare  Joacim Eronen
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