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Vad kan vi hjälpa dig med? Vill du:
• Ladda din elbil snabbt och säkert 
• Teckna ett schysst elavtal med förnybar el
• Ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet
• Byta ut eller reparera din fjärrvärmeväxlare
• Värma upp din pool med fjärrvärme 
• Surfa snabbt med fiber 
• Ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp
• Ansluta dig till elnätet

Våra produkter och tjänster  
- gör det enkelt för dig att leva hållbart
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. 

En hållbar framtid tillsammansMed våra  produkter & tjänster
bidrar du till minskad klimatpåverkan

L a d d a  d i n  b i l  s n a b b t  &  s ä ke r t
Att ladda din elbil med laddbox är både snabbare och 
säkrare än med ett vanligt eluttag. Vi har lång erfaren-
het och kan hjälpa dig med både inköp och installation 
av elbilsladdare. 

Genom vårt samarbete med Västerås stad gör vi det 
även möjligt för fler att äga elbil med publika ladd-
platser utomhus och i parkeringshus. Tillsammans 
med andra samarbetspartners har vi också byggt upp 
Laddregion Mälardalen – en publik infrastruktur i 
regionen för elbilar och laddhybrider.  

Vä l j  s c hys s t  f ö r ny b a r  e l
Vi erbjuder många olika typer av elavtal, till fast och 
rörligt pris. Självklart kan du välja mellan el från håll-
bara energikällor som sol, vind och vatten. 

Vi är en schysst elhandlare och innehar certifikatet 
Schysst elhandel. Det innebär att du kan lita på att vi 
är öppna, transparenta och pålitliga. Vi hjälper dig all-
tid att välja den avtalsform som passar dig bäst. 
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Har du frågor eller funderingar?
Tveka inte att kontakta oss! 
post@malarenergi.se
021-39 50 50 
Vid akuta ärenden: Ring vår driftcentral 021-18 19 00

H å l l b a r,  t r yg g  o c h  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 dig tid över till 
annat. 

Vi ansluter din bostad till fjärrvärme förutsatt att det 
finns ledningar i närheten. Behöver din fjärrvärmecen-
tral bytas ut eller repareras hjälper vi även till med det.

Med en modern fjärrvärmeväxlare från Mälarenergi 
och serviceavtal Smart kan du enkelt styra och över-
vaka din värme i mobilen. Om något fel skulle uppstå 
går ett automatiskt larm både till dig och till våra drift-
tekniker som kommer och avhjälper felet. 

Och du vet väl om att du med vårt poolpaket även kan 
värma upp din pool med fjärrvärme? Smart va?

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 du fritt väljer internet, TV, 
telefoni och andra framtidsäkra bred-
bandstjänster i stadsnätet. 

En fiberanslutning höjer både värdet på din bostad och 
ger dig möjlighet att skapa ett smart uppkopplat hem 
där du surfar med ljusets hastighet. På fibra.se kan du 
enkelt se om din fastighet redan har fiber eller om du 
kan få fiber installerat!

VA-a n s lu t n i n g
Mälarenergi ansvarar för att ansluta din fastighet till 
vatten och avlopp inom vårt verksamhetsområde. På 
landsbygden kan det vara möjligt att ansluta sig via ett 
avtal. 

El n ä t s a n s lu t n i n g
Som privatperson behöver du vara ansluten till elnätet 
för att kunna få el till din bostad. Vi genomför anslut-
ningar till elnätet och ser till att elen tryggt och säkert 
kommer fram till din bostad.


