
Framtidssäkra er  
bostadsrättsförening

Det ska vara lätt att ladda sin elbil. Framtidssäkra er förening  
och gör den mer attraktiv med fordonsladdning. Gör ett klokt lokalt  
och hållbart val för framtiden i er bostadrättsförening redan idag.

Vi löser er laddinfrastruktur.
En enkel och rättvis lösning för alla.

BRF



Fler och fler bostadsrättsföreningar installerar 
laddplatser som en tjänst till de boende. 

En bostadsrättsförening som erbjuder elbils- 
laddning är mer attraktiv för potentiella lägen-
hetsköpare, då efterfrågan på laddmöjligheter 
för elfordon ökar. Er förening blir mer attraktiv 
på marknaden, samtidigt som ni gör en klok och 
hållbar investering för framtiden.

Ladda elbilen snabbt, enkelt  
och rättvist
Det ska vara smidigt att ladda sin bil. Varje ladd-
lösning är unik utifrån era behov, möjligheter 
och potential. Ni får en skräddarsydd lösning 

efter era behov. Ska ni ha ett fåtal laddare  
eller laddare för större gemensamma parke-
ringsplatser? Vi hittar tillsammans med er den 
bästa lösningen.

Oavsett vilken lösning ni väljer kan ni känna 
er trygga. Hos oss får ni garanterat lösningar 
som håller hög standard. 
 

Bli en ännu attraktivare  
bostadsrättsförening  
med hållbarhet i fokus

 Nyhet!

Vår laddare

App/mobil-
laddning

Laddkort
(Gävle Energi)

Betalkort
(Visa/Mastercard)

Nyhet!  
Kolla in vår smidiga betaltjänst. 
Vår betallösning med laddkort fördelar 
föreningens kostnader för laddplatserna 
rättvist, och vi på Gävle Energi sköter  
all administration. 

Vår betallösning 
Enkelt och flexibelt att betala. Vår lösning 
hanterar samtliga betalmetoder.

Välkommen att kontakta oss  
för att få en offert efter era  
önskemål och behov.



Bli en ännu attraktivare  
bostadsrättsförening  
med hållbarhet i fokus

Enkel lösning 

För en bostadsrättsföreningen som vill ha en smart laddlösning 
redan idag.

• Installation av en eller ett mindre antal laddplatser  
 som löser ert nuvarande behov.

Flexibel lösning 

För bostadsrättsföreningen som vill ha en smart laddlösning 
både idag och i framtiden.

• Installation av en eller flera laddplatser.
• Löser nuvarande behov och förbereder för framtiden.

Komplett lösning 

För bostadsrättsföreningen som behöver många laddplatser  
och vill ha en smart laddlösning både idag och i framtiden.

• Installation av ett större antal laddplatser.
• Framtidssäker lösning där ni tar maximal del av bidraget.
• Vi hjälper er hela vägen. Från er förenings första kontakt med  
 oss tills sladden är ikopplad – och ni har en färdig lösning.

Vår laddare

App/mobil-
laddning

Laddkort
(Gävle Energi)

Betalkort
(Visa/Mastercard)



Välkommen till Gävle Energi!
Vad kan vi hjälpa dig med? Mejla, chatta, 
ring eller kom in. Lägg din energi på oss  
– vi lovar att du inte blir besviken.

Förrådsgatan 6, 026-17 85 75, kundservice@gavleenergi.se, gavleenergi.se

Scanna direkt till 
kontaktuppgifter
och spar energi!

                Beställ senast 31 januari

En trygg och bekväm uppvärmningsform där all drift och service ingår. Sådan 

är fjärrvärmen från Gävle Energi. Dessutom kommer den från 100 % förnybara 

energikällor. En bra investering både för din villa och för vår fra
mtid. 

Bekvämt 

för dig

Vi tar hand

om allt

Klimatsmart

uppvärmning

BLI KLIMATSMART 

MED FJÄRRVÄRME


