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Umeåborna tjänar på Umeå Energis
positiva resultat
Umeå Energis ekonomi har stabiliserats. Under 2010 gjorde koncernen ett
positivt resultat.
– Vi är väldigt stolta och glada. Resultatet beror till stor del på vår lyckade
satsning på anläggningarna på Dåva. De har stor nytta för oss och för alla
våra kunder i Umeå, säger Göran Ernstson, koncernchef på Umeå Energi.

Umeå Energis ekonomiska resultat har vänt från ett rejält negativt sådant
2009 till ett positivt år 2010. Inför 2010 hade koncernen målsättningen att nå

ett plusresultat på 34 miljoner kronor, men verksamheten gick bättre än så
och resultatet landade på 65 miljoner.
– Ekonomin visar att vår satsning på kraftvärmeverken på Dåva var helt rätt.
Framför allt är det nya Dåva 2:s förtjänst att ekonomin har vänt.
Anläggningen har gått över förväntan och det har vi också vår fantastiska
personal att tacka för, säger Göran Ernstson.
En förbättrad ekonomi innebär att koncernen, Umeåbornas eget energibolag,
kan ge ännu mer tillbaka till staden, till exempel då det gäller regionens
infrastruktur och stöd till ungdoms- och kulturföreningar samt upprätthålla
en säker leverans av värme, el och bredband. Dessutom arbetar koncernen
med att nå det offensiva målet att vara helt klimatneutral år 2018.
– Vi är en stor aktör i Umeå och vi vill ta vårt ansvar. Vi vill bidra till en
energirik, trygg och säker stad där vi tar hand om varandra. För vår del
handlar det om ett miljömässigt och socialt engagemang i Umeå, för
Umeåborna, säger Göran Ernstson.
Med ett plusresultat i bagaget kan koncernen nu betala av på sina lån och
därmed finansiera satsningar med eget kapital.
– Vi är övertygade om att våra klimatsatsningar kommer att betala igen sig
om några år, men initialt kostar de pengar. Med en god och stabil ekonomi i
ryggen kan vi satsa framåt på allvar, förbättra våra kontakter med kunderna
ännu mer och hålla nere priserna, säger Göran Ernstson.

För mer information, kontakta:
Karin Hedlund, administrativ chef Umeå Energi 070-582 77 90
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. Våra cirka 58 000 kunder finns över
hela landet. Umeå Energi erbjuder prisvärd, el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband
och kabel-tv. Vi har Europas snabbaste bredbandsnät och producerar el med
vindkraft och i två kraftvärmeverk. Umeå Energi har 300 medarbetare och
omsätter 1,6 miljarder kronor. Verksamheten finns i fem affärsområden:
Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Umeå Energi är både
miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, OHSAS 18001).
www.umeaenergi.se
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