
”– Att värna om miljön är en självklarhet i hela vår verksamhet.”

Hos Gullikssons El jobbar vi bara med leverantörer och fabrikat som är noggrant utvalda 
för att möta våra högt ställda krav på kvalité, hållbarhet och långsiktighet.

Vårt nyaste och viktiga affärsområde som hjälper dig som kund till 
sänkta elbehov genom smartare energival. 
Vinsten blir både sänkt energikostnad och mindre miljöpåverkan. 

ENERGI OCH MILJÖ

Energi-effektivitet. Smart för miljön, 
och sänkta kostnader för dig.

Energieffektiva lösningar

Att minska energibehovet står högt på 
priolistan hos de flesta fastighetsägare. 
Många är dock omedvetna om vilka 
stora energibesparingar som är möjli-
ga, och hur snabbt en investering i en 
uppdaterad energianvändning faktiskt 
betalar sig.

Hos Gullikssons El strävar vi efter att alltid 
vara i framkant när det gäller ny teknik, nya 
produkter och ny expertis inom energieffek-
tiva lösningar. Genom att inventera, logga 
och beräkna, jämföra befintlig anläggning 
och föreslå en effektivare lösning har vi 
hjälpt många fastighetsägare till smartare 
och lägre elkonsumtion. 

Grön elteknik

En hållbar investering för både klimat 
och plånbok! I takt med att fossila bräns-
len alltmer fasas ut som energikälla har 

”– Vi ger förslag till energieffektiva 
lösningar till våra kunder i samband 
med uppdrag. Val av grön elteknik är en 
lönsam investering tycker många.”

Det är också detta affärsområdes uppgift att se till att alla våra affärs-
områden aktivt jobbar för en låg klimatpåverkan och hållbar miljö.

efterfrågan ökat på förnybar energi och 
grön elteknik.
Även här är vi stolta över att ligga i 
framkant med ny teknik, produkter och 

expertis. Som kund kan du känna dig 
trygg med en hållbar energilösning 
från oss på Gullikssons El.

Hos Gullikssons El har vi expertis och 
stor erfarenhet av installationer av grön 
elteknik. Vi levererar och installerar t ex 
solcellsanläggningar för både större och 
mindre fastigheter. Elbil? Fler elbilar på 
sikt? Vi hjälper dig med laddstationer. 
Fråga oss gärna om långsiktig planering 
av infrastruktur för laddstationer till din 
parkering, så att du smidigt kan utöka 
med flera efter behov.



ENERGIEFFEKTIVA
LÖSNINGAR

Helhetsgrepp med inventering av all energi-
förbrukning och förslag på miljöoptimerade 
lösningar som samtidigt ger kontroll över 
elkonsumtion samt sänkta energikostnader. 

•  Energi-inventering med förslag på 
   smartare energianvändning

•  Hantering av miljökrav i nya och befintliga
   anläggningar

GRÖN ELTEKNIK

•  Projektering

•  Totalentreprenad

•  Nyinstallation

•  Driftsättning

•  Service- och underhållsavtal

Affärsområde Produkt Tjänst

Helhetslösning till miljövänlig anläggning i 
både större och mindre fastigheter samt 
industri.

•  Belysning

•  Solceller/paneler

•  Elbilsladdare till större och mindre 
   fastigheter, med olika kravnivå på 
   infrastruktur

BRF Mälarporten, Sundbyberg. I bostadsrättföreningens garage 
har Gullikssons El nyinstallerat fordonsladdare samt byggt ny infra-
struktur för anslutning av ytterligare laddare, upp till totalt 68 st.

Referensobjekt

Upplands-Bro Kommun. Som en del av kommunens mål med 5% 
sänkt årlig energiförbrukning, anlitades Gullikssons El för en rad olika 
energibesparande förbättringsarbeten av belysning i och utanför 
kommunens fastigheter.

•  Projektering

•  Totalentreprenad

•  Nyinstallation

•  Driftsättning

•  Service- och underhållsavtal

Att leverera med 
omtanke om miljön

Gullikssons El och miljön

Att jobba för att lämna ett så litet miljöavtryck som möjligt, tycker vi är oerhört viktigt.  
Som kund ska du kunna känna trygghet i att vi väljer de mest miljövänliga 
alternativen så långt det är möjligt. Det avspeglas bland annat i våra noggranna val av 
samarbetspartners och produktleverantörer, på sättet vi väljer transporter och hur vi tar 
ansvar för återvinning och avfall.

Internt har vi också en strikt miljöpolicy. Läs gärna mer på www.gullikssonsel.se

info@gullikssonsel.se
forfragningar@gullikssonsel.se
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