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100 år och framåt
Vi är glada och stolta över att vi under 2018
kan fira att Upplands Energi blir 100 år! Att
vi även kan inleda företagets jubileumsår
med ett SM-silver i kundnöjdhet gör oss
extra stolta.

Söndagen den 5 maj 1918 är ett speciellt
datum för Upplands Energi. Då togs beslutet
av privata entreprenörer att elektrifiera den
uppländska bygden, ett beslut som var starten
och grunden till det som idag är Upplands
Energi. Elektricitetens intåg i de uppländska
hemmen förändrade över tid och för alltid
människors sätt att leva. Idag är el något som
samhället är helt beroende av för att fungera
och något som många nästan inte ens tänker
på. Upplands Energi driver fortlöpande
utvecklingsprojekt som i förlängningen
kommer att påverka vår framtida vardag.

Den teknikutveckling och de förändringar
som sker kommer våra barn i framtiden att
se som helt vardagliga, precis som elektricitet
uppfattas idag.
Vi vill vara där många upplänningar är! Vi
inviger därför vårt jubileumsår i Gränbystaden
lördagen den 20 januari. Under vårt jubileumsår kommer vi att fira och bjuda på spännande
event och upplevelser. Håll utkik på vår
hemsida och följ oss
i sociala medier.
Vi ses under
jubileumsåret!
Joacim Eronen
VD

SM-silver i kundnöjdhet och
Upplands mest nöjda kunder
Vi är glada, stolta och ödmjuka inför det faktum att
Upplands Energi hamnar högst upp när det gäller
kundnöjdhet bland de uppländska energibolagen
och på en andra plats i hela Sverige.
Upplands Energi tillhör den absoluta Sverigetoppen och
mycket glädjande har vi ökat kundnöjdheten ytterligare
och ligger nu på en andra plats i Sverige. Kundundersökningen genomfördes i slutet av förra året av Svenskt
kvalitets index.
Upplands Energi fick resultatet 76,3 enheter i kundnöjdhet,
vilket kan jämföras med ett medel för Sveriges energibolag
som ligger på 64,7. I kundundersökningen framkommer att
ni kunder speciellt uppskattar vår kundservice, vårt lokala
samhällsengagemang samt vårt hållbarhetstänk.Vi är ett
steg närmare vår vison som är Sveriges mest nöjda kunder
- SM-guld.

Upplands Energi fyller

100 år

Välkommen till invigningen av vårt jubileumsår
i Gränbystadens galleria lördagen den 20 januari.
Vi finns på plats på innetorget hela dagen och
bjuder på tävlingar, prova på expriment och
svarar givetvis på dina frågor om energi.
Upplands Energis jubiliumsår kommer att bjuda på spännande event och
upplevelser under hela året. Mer information om jubiliumet och kommande
event hittar du på vår hemsida och i våra sociala medier.

Jul på Uplands
Julen är en härlig högtid dock innebär det för
många ensamhet och utanförskap. Uplands
Nation har därför sedan 1970 jobbat hårt för att
hemlösa, pensionärer, studenter och barnfamiljer
ska få känna glädje och gemenskap genom sitt
projekt ”Jul på Uplands”.
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Julfirandet på Uplands Nation var som alla år
välbesökt och dagarna var fyllda med gemenskap, julgran och underhållning för både stora
och små. Det är med glädje vi är med och bidrar
till ”Jul på Uplands”.

Beslut i riksdagen, energiskatten ﬂyttas

Från den 1 januari 2018 flyttas energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Energiskatten på den el du använder fram till årsskiftet debiteras av din elhandlare. Energiskatten på
den el du förbrukar efter 1 januari 2018 kommer att debiteras av ditt elnätsföretag.

Ändrad energiskatt

Från den 1 januari 2018 höjs energiskatten till 33,10 öre exklusive moms.

KONTAKTA OSS GÄRNA!
Hos oss får du snabba svar och goda
råd på alla dina frågor och funderingar.

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