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Umeå Energis nya laddstolpar tillverkas i
ek
Umeå Energi investerade tidigare i år i två elbilar. Nu har bolaget även tagit
fram två laddstolpar i ek för elbilar. Laddstolparna, som går att se i Umeå
Energis reception, ska nu testas för att senare under 2010 tas i skarp drift.
Bolaget planerar även att utveckla laddstolpar för elcyklar.
Umeå Energi satsar på att vara helt förnybara 2018. Att uppmuntra
miljövänligt resande för bolagets medarbetare och för Umeåborna är viktiga
steg på vägen. De två nya laddstolparna har utvecklats i nära samarbete med
Designhögskolan och består till största delen av ek.
– Vi tror stenhårt på elbilens framtid och hoppas att vårt bidrag ska bidra till
att skynda på utvecklingen, säger Göran Ernstson, vd och koncernchef för

Umeå Energi. Sedan är det kul att vi kunnat göra stolparna i ek. Umeå är ju
Björkarnas stad och därför tyckte vi att det passade bra att göra stolparna i
trä. Det förstärker känslan av att det är Umeåbornas egna laddstolpar
Stolparna ska nu granskas och testas så att de uppfyller myndigheternas krav.
När det arbetet är genomfört är de färdiga att sätta upp i offentlig stadsmiljö.
Var de kommer att hamna är ännu oklart, men många aktörer har visat
intresse för att ha dem på sina områden.
Laddstolparna kommer att fungera som komplement till den laddning som
sker hemma och på arbetsplatserna. Man ska till exempel kunna ladda bilen
när man handlar.
Umeås egna laddstolpar kan allmänheten nu se i Umeå Energis reception och
den 5 juni kommer stolparna att visas på torget under ett miljöevenemang
som Hållbart resande i Umeåregionen arrangerar.
Umeå Energi har nu även långt gångna planer på att utveckla laddstolpar för
elcyklar. De kommer att ha samma framtoning som bilstolparna och vara lätt
igenkännliga för Umeåborna.
För mer information, kontakta:
Göran Ernstson, vd och koncernchef Umeå Energi, 070-650 13 97
Jan-Erik Lie, projektledare Umeå Energi, 070-592 67 51
Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi, 070-642 46 33

Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett
personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och
klimatanpassade produkter och tjänster. Vi är verksamma inom fem
affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Vi
erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el,
bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två
kraftvärmeverk och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i
hela landet. Vi hjälper också våra kunder med energianalyser och
energispartips. Koncernen har 284 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder
kronor. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, AFS
2001:1).
www.umeaenergi.se
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