Nytt om
fjärrvärme
”Vår fjärrvärme eller ett bilfritt
Uddevalla i 8 månader
- samma miljövinst!”

Fjärrvärmen i Uddevalla fyller 50 år!
Vi vill vi fira tillsammans med dig

Erbjudande - ny fjärrvärmeväxlare

Välkommen till vår värmestuga på Kungsgatan,
23-27 november. Kom in och prata med oss,
ställ dina frågor eller titta bara in för att värma
dig en stund. Vi finns på plats mellan kl.
14:00-18:00. Vi ses!

Till dig som trogen kund har vi ett jubileumserbudande! En ny fjärrvärmeväxlare för endast
26 450 kr med installation.
Vi ger dig som trogen fjärrvärmekund
5 000 kr i rabatt på en ny
fjärrvärmeväxlare. Ditt jubileumspris
blir endast 26 450 kr inklusive
ROT-avdrag (enligt skatteregler
2015)*. Och självklart fixar vi
installationen!

Den 28 november firar vi fjärrvärmens födelsedag! Då bjuder
vi på tårta och roliga aktiviteter för
både stora och små i värmestugan.
Välkommen!

Vi vill fira dig!

Efterlysning

Är du lika gammal som fjärrvärmen?
Du fjärrvärmekund som fyllt eller fyller 50 år
under 2015 – vi vill fira dig med en present!
Skicka ett mejl med ditt namn, adress och telefonnummer till: fjarrvarme@uddevallaenergi.se
så kontaktar vi dig.

Du får en komplett, energieffektivare
anläggning med höga krav på kvalité och driftsäkerhet. För dig betyder det ytterligare minst
20 trygga och bekymmersfria värmeår.
Läs mer på vår hemsida eller kontakta vår värmeingenjör Carl Wallström, telefon 0522-69 62 34.
Först till kvarn gäller!

Ordinarie pris
Jubileumsrabatt

39 800 kr
-5 000 kr

Summa

34 800 kr

Rotavdrag, enligt skatteregler 2015*

-8 350 kr

Ditt jubileumspris

26 450 kr

* Skatteverkets avdragsregler gäller. From 2016 sänks
ROT-avdraget från 50 % till 30 %.

Ingen prisökning för fjärrvärme under tre år
Prisgaranti i tre år
Vi vill ha nöjda kunder som upplever fjärrvärme
som ett enkelt, bekvämt och prisvärt uppvärmningsalternativ. Utifrån dialog med våra kunder
införde vi i januari i år en ny prismodell för fjärrvärme till villakunder i Uddevalla.
Prismodellen har fallit väl ut och vi har fått positiv
respons från våra kunder. Nu har vi tagit beslutet
att ge dig som fjärrvärmekund prisgaranti i tre år.
Prisgarantin innebär ingen prisökning för fjärrvärme under åren 2016-2018.

Fjärrvärme - för en bättre miljö
Fjärrvärme är något som gynnar alla i Uddevalla.
Det är en god investering för både din plånbok
och för Uddevallas miljö. Tack vare att så många
väljer fjärrvärme bidrar du till en renare luft i
Uddevalla. Det är bra för oss som bor här idag
men förstås också för kommande generationer.
Uddevalla Energi har tagit fram ett klimatbokslut
för vår verksamhet. Resultatet visar att vi totalt sett
hjälpt till att minska klimatpåverkan 2014 med
51 200 ton koldioxid. Detta är en lika stor miljövinst som om alla uddevallabor hade lämnat sin
bil hemma under åtta av årets tolv månader.

Förmånligt elavtal för dig
som fjärrvärmekund
Som fjärrvärmekund bidrar du till att vi kan
producera förnybar el i vårt kraftvärmeverk. Därför
erbjuder vi alla privata fjärrvärmekunder möjlighet
att teckna ett förmånligt elhandelsavtal.
Vi bjuder på årsavgiften, 325 kr.
Kontakta vår elhandelssäljare Johan Bernsand så
hjälper han dig att teckna ditt förmånliga elavtal,
telefon 0522- 63 47 24.

En stor del av miljövinsten kommer
av att vi eldar upp soporna
istället för att de hamnar på
en soptipp.
Det fina med att elda upp
de sopor som annars inte går
att återvinna är dels att vi kan
utnyttja energin, och dels att
farliga ämnen inte läcker ut i
miljön. Vi utvinner både fjärrvärme och el ur uddevallabornas hushållssopor och
samtidigt renas röken
mer än 99 % från farliga
ämnen.

Följ din fjärrvärmeanvändning på Mina sidor
Vi vill göra det enkelt för dig som kund att hålla
koll på din energianvändning och påverka dina
kostnader. Mina sidor på uddevallaenergi.se är
dina. Här får du koll på din energianvändning
och dina fakturor från oss. Du loggar in med ditt
kundnummer och personnummer.
Enkelt och tydligt
Dina mätvärden visas i tydliga och lättöverskådliga
diagram och grafer. Med dessa kan du själv analysera hur din energianvändning varierar per månad
och år, och du kan enkelt exportera mätvärden

till Excel. Du får en lätthanterlig och uppdaterad
överblick som hjälper dig att påverka hushållets
energianvändning.
Energispartips!
Våra vanor och beteenden har en stor påverkan
på vår energianvändning. Med enkla åtgärder kan
alla bli mer energieffektiva och därmed minska
sina kostnader för fjärrvärme. På vår hemsida
hittar du bra tips och råd för vad du kan göra för
att minska din fjärrvärmeanvändning.

Välkommen på julljuspromenad

Låt din julgran värma Uddevalla

Njut av en julljuspromenad i centrum fylld med
glädje, ljus och värme. Promenaden består av
härliga ljuskreationer som hör julen till.

När julen städas ut vill vi låta uddevallabornas
julgranar bli fjärrvärme. Under januari kommer
vi därför och hämtar din julgran. Istället för att du
tar egen bil för att slänga din julgran hjälper vi till
med våra sopbilar. Kostnadsfritt för dig och bättre
för miljön! Information kommer på vår hemsida.

Den 19 november kl. 18:00 är det
invigning av stadens julbelysning på
Kungstorget i Uddevalla centrum.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Välkommen!
Tillsammans kan vi göra skillnad och
skänka glädje åt andra i jul. Håll
utkik efter vår julljuskampanj som
berättar mer om hur du kan
engagera dig för utsatta i Uddevalla.

Fjärrvärmerådgivning
Du är alltid välkommen att höra
av dig till vår nye fjärrvärmerådgivare Mattias Widenberg.

Du når Mattias på på 0522- 63 47 31 eller
e-post mattias.widenberg@uddevallaenergi.se

Kontakta oss på 0522-69 62 69

Våra telefontider:

Vi på Uddevalla Energi vill gärna ha en dialog med våra kunder.
Välkommen att höra av dig till vår kundservice om du har frågor.

Måndag-torsdag
Fredag		

08.00-16.30
08.00-15.00

Lunchstängt

12.00-13.00

Du når oss även via mejl på: fjarrvarme@uddevallaenergi.se

