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SOM KUND HOS UPPLANDS 
ENERGI GÖR DU SKILLNAD
Något som skiljer oss från många av 
våra konkurrenter är vårt lokala samhälls
engagemang. Varje år har vi förmånen 
att kunna stödja olika lokala individer och 
organisationer som gjort något extra. 

I år har vi valt att stödja Upplands Nations 
julfirande, för att ge människor som inte 
har någon att fira jul med ett alternativ till 

att fira i ensamhet. Vi har även givit bidrag 
till Akademiska sjukhusets barnfond och 
Barncancerfonden som jobbar för att ”låta det 
friska hos det sjuka barnet växa”. 

Idrotten i Uppland är också viktig för oss, att 
barn och ungdomar har möjlighet att utöva 
aktiviteter av olika slag, detta stöttar vi genom 
att sponsra ett flertal idrottsföreningar.

Vi har nu passerat nyårsafton – vi 
skriver 2015 och jag vill börja med att 
önska er alla en god fortsättning på det 
nya året. 

Vi upplänningar lever och verkar här i 
Uppland. För oss på Upplands Energi är 
det viktigt att vårt gemensamma lokala 
samhälle utvecklas. Vi bryr oss och 
vi vill göra skillnad. Vi vill genom vårt 
arbete med samhällsengagemang ge 
tillbaka, därför engagerar vi oss, stöttar 
och uppmärksammar individer eller 
organisationer som gjort något extra. För 
att ge några exempel på vad vi gjort under 
det gånga året så kan det nämnas att vi 
samverkat med och stöttat Akademiska 

Barnsjukhusets barnfond, Uplands nations 
julfirande, Barncancerfonden, UNT cupen 
(som har cuper för barn i en mängd 
idrottsgrenar). Vi sponsrar även ett flertal 
idrottsföreningar som i sin tur tar ett stort 
ansvar i att träna och utveckla våra barn 
och ungdomar. 

De lokala åtgärdena 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. 

Vi bor här i Uppland och vi vill framåt. Vi ses!
Med vänlig hälsning Joacim Eronen, VD

VD-SPALTEN

Samhälls
engagemang 



Tekniken för luft/vattenvärmepumpar utvecklas stadigt 
och är nu ofta ett konkurrenskraftigt alternativ till 
bergvärme. Bosch luft/vatten-värmepump har den högsta 
verkningsgraden av alla luft/vattenvärmepumpar på 
marknaden. Verkningsgraden, det s.k. SCOP-värdet, 
är jämförbart med värdet för bergvärmepumpar.

Kontakta Mattias eller Christer för att diskutera 
luft/vatten- eller bergvärmepump. 

Ny luft/vatten
värmepump 
från Bosch – 
en testvinnare

SERVICEAVTAL
Ett serviceavtal på din värmepump innebär 
att vi hjälper dig spara pengar genom att 
bibehålla toppformen och livslängden på din 
värmepump.

Vi är ombud för 
Nibe och Bosch, 
men våra kunniga 
servicetekniker 
servar naturligtvis 
alla typer och 
fabrikat av 
värmepumpar.

Läs mer på upplandsenergi.se /service

Vi arbetar hårt med lokal förankring som 
ett Uppländskt elhandelsföretag och gläder 
oss över möjligheten att nu kunna erbjuda 
er kunder lokalproducerad miljövänlig el 
från vår samarbetspartner ENA Energis 
kraftvärmeverk i Enköping.

Elenergin produceras med biobränsle 
från rivningsvirke samt grenar och 
trädtoppar från skogsavverkning. Det 
betyder att produktionen sker med 

förnyelsebart bränsle som ger en väldigt 
liten påverkan på klimatet. Genom att köpa 
Upplandsproducerad el stöttar du det lokala 
näringslivet i Uppland samtidigt som du gör ett 
miljövänligt ställningstagande. 

Kostnaden för UpplandsEl är i dagsläget 
0,4 öre/kWh (exkl. moms) och är ett påslag 
på ditt nuvarande elpris. För en villa med en 
årsförbrukning på 20 000 kWh blir kostnaden 
ca 80 kr/år.

Upplandsproducerad grön el!
NYHET!

5 000 kr 
i rabatt!

Testvinnaren Bosch 
Compress 6000 AW

Vill du bli bjuden på bio 
med en vän? Värva en 
vän, arbetskollega eller 
granne som ny kund till 
oss och vi bjuder er på 
varsin biobiljett.

Så här gör du:
Be din vän teckna avtal på vår hemsida www.upplandsenergi.se. 
I rutan för övriga upplysningar skriver din vän ditt namn och adress.
När din vän blivit kund hos oss postar vi ut biobiljetterna till er.

Lycka till med värvningen!

1.

2.

Värva en vän
– och få varsin biobiljett



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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