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Tillsammans på IFU Arena
Den nya fina idrottsarenan IFU Arena i
Uppsala har en tydlig och viktig roll för
många av våra barn och ungdomar. Idrotten
håller på att förvandlas. Visst går det ut på
att tävla, att göra mål och vinna, att komma
först över mållinjen, att slå rekord och överträffa sina egna och andras förväntningar.
Dock påverkas idrottens ideologi och roll
av samhällsutvecklingen. Idrotten har en ny
och mycket viktig uppgift som katalysator
för integrationen och utvecklingen av våra
ungdomar och även att aktivera våra barn
i någon form av fysisk aktivitet då det för
många blivit en alltmer stillasittande vardag.

IFU Arena ägs av idrotten via en friidrottsförening och sexton innebandyföreningar
som förvaltar och utvecklar verksamheten
för våra barn, ungdomar och även för elitverksamheten. Nu har vi finansierat och
byggt en SolEl anläggning på arenans tak
för att bidra och supportera de eldsjälar
som driver denna fantastiska idrottens
motor.
Vi bor här i Uppland
och vi är stolta över att
få samverka med IFU.
Vi ses!

Upplands Energi stöttar idrotten i Uppland
på olika sätt. Vi försöker göra skillnad och
brinner lite extra för de riktiga eldsjälarna
där IFU Arena är ett lysande exempel.

Joacim Eronen, VD

Trygga vintern redan nu!
När vintern kommer ökar behovet
av uppvärmning och elproduktion,
vilket kan leda till högre elpriser.
Passa på att redan nu teckna vårt
elavtal ”Trygg Vinter” (rörligt elavtal
med ett fast elavtal från 1 november
2017 - 31 mars 2018).
Kontakta kundservice på 018-67 84 00
eller teckna direkt på vår hemsida
upplandsenergi.se

Ändrad energiskatt

Från 1 juli 2017 höjs energiskatten med 3 öre/kWh och den totala skatten blir då 32,5 öre/
kWh (40,63 öre/kWh inkl moms). Skattehöjningen ska finansiera en avveckling av effektskatten på kärnkraft samt sänkning av fastighetsskatten på vattenkraftanläggningar.

SolEl anläggning byggt av Upplands Energi på IFU Arenas tak

Framtidens energikälla på IFU’s tak
Upplands Energi och IFU Arena är
lokala aktörer som samarbetar för ett
hållbart samhälle och för en plats där
många ungdomar får en meningsfull
aktivitet. SolEl anläggningen som
Upplands Energi har byggt på IFU

Arenas tak sänker Arenans driftkostnader,
bidrar till en bättre miljö och nyttjar en säker
framtida energikälla. SolEl anläggningen
täcker nästan en fjärdedel av Arenans
gigantiska tak och det finns planer på
att bygga ut anläggningen ytterligare.

Uppländsk friidrottare
med Junior EM i sikte
En av många upplänningar som Upplands Energi
är med och stöttar är Hanna Axelsson, 17 år.
Hanna tränar regelbundet på IFU Arena och är
en del av Svenska Juniorlandslaget i Friidrott.
Hon är född och uppvuxen i Uppland med en
friidrottsbakgrund sedan barnsben och tränar
nu inför Junior Europa Mästerskapet i Italien
denna sommar.

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