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Våra produkter och tjänster 
Vi på Mälarenergi utvecklar och bryr oss om det samhälle vi lever i – varje dag, året om. 
Det har vi gjort i mer än 150 år och det kommer vi att fortsätta göra. Med hållbara 
produkter och tjänster bidrar vi till att minska klimatpåverkan. Hur kan vi hjälpa er? 

H å l l b a r,  t r yg g  &  e n ke l  vä r m e
Fjärrvärme ger oss möjlighet att ta tillvara på resurser 
som annars skulle gått till spillo. Fjärrvärmen är inte 
bara hållbar, den är även pålitlig och ger tid över till 
annat. 

Vi ansluter era fastigheter till fjärrvärme och fjärrkyla 
förutsatt att det finns ledningar i närheten. Om fjärr-
värmecentralen behöver bytas ut hjälper vi till med 
det. Vi erbjuder även genomgångar och felavhjälpande 
åtgärder för er fjärrvärmeanläggning. Våra fjärrvärme-
avtal ger alltid löpande service och leveranssäker drift.

Vä l j  s c hys s t  f ö r ny b a r  e l
Hos oss finns många olika typer av elavtal, till både 
fast och rörligt pris. Självklart kan ni välja mellan el 
från hållbara energikällor som sol, vind och vatten. 

Vi är en schysst elhandlare och innehar certifikatet 
Schysst elhandel. Det innebär att ni kan lita på att vi 
är öppna, transparenta och pålitliga. Vi hjälper er alltid 
att välja den avtalsform som passar er bäst.

E n e r g i e f f e k t i v i s e r a  e r  ve r k s a m h e t
Vi bidrar med vår kompetens för att göra er verksam-
het mer energieffektiv och hållbar. 

Med undermätning hjälper vi er att sänka, fördela 
och fakturera kostnader för elbilsladdning, kallvatten, 
varmvatten, energi och el. Ni kan även anlita oss som 
konsulter för energikartläggningar, utredningar och 
energideklarationer. Vi kan också agera specialistkom-
petens vid upphandlingar. 

Med hjälp av våra entreprenadtjänster kan ni optimera 
värmesystem, ventilation och el i era fastigheter. Och 
ni vet väl om att vi dessutom kan hjälpa er med ladd-
platser för elbilar och solpaneler till era fastigheter?  
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Har ni frågor eller funderingar?
Tveka inte att höra av er till oss. 
Vårt företagskundcenter finns till för er!

post@malarenergi.se
021-39 52 00 

Vid akuta ärenden: Ring vår driftcentral 021-18 19 00

S ä k r a  e l k r a f te n
Ansvarar ni för högspänningsanläggningar och vill
förebygga driftstopp? Vi erbjuder elanläggningsan-
svar, beredskap/felavhjälpning, service och underhåll 
för nätstationer, ställverk och transformatorer. Vi ge-
nomför även inspektioner och besiktningar av elkraf-
tanläggningar med tillhörande provtagning. 

Har ni planer på att förnya eller utöka er verksamhet?
Vi kan elkraft och kan hjälpa er få en driftsäker
elanläggning. Vi utför totalentreprenader av såväl ny- 
och ombyggnation av elkraftsanläggningar inkl. för-
studie, besiktning, idrifttagning och dokumentation. 

Övriga tjänster inom elkraft som vi kan hjälpa er med: 
revisioner, kabelfelsökning, elsäkerhetskonsulter, 
inmätning och utsättning av kabel med koordinater, 
uthyrning av maskiner och utrustning, reservelverk 
och transformatorer, utbildningar i elsäkerhet samt 
driftövervakning av ledningsnätet. 

S u r f a  s n a b b t  m e d  f i b e r
Genom vårt dotterbolag Fibra erbjuder vi 
öppen fiber, där ni fritt väljer internet, TV, 
telefoni och andra framtidssäkra bred-
bandstjänster i stadsnätet. Fibras nät är 
robust, framtidssäkert och håller en till-
gänglighet på över 99,9%. Vår driftavdelning bevakar 
nätet dygnet runt,  årets alla dagar. 

Vi ansluter era fastigheter, bygger nät till era kontor 
och erbjuder fibertjänster som kapacitet, svartfiber 
och våglängd. För brf:er och smf:er tecknar vi även 
gruppavtal med kollektivtjänster för bredband och TV. 

I våra serviceavtal tar vi ett helhetsansvar och tryggar 
anslutningen för alla bostäder i föreningen. Vill ni 
uppdatera er förening med smarta lösningar som att 
t.ex. kunna boka tvättstugan via en app? Svaret stavas 
fiber! Läs mer på fibra.se


