
Gunilla Edman hade en gam-
mal panna och började bli 
orolig att den plötsligt skulle 
lägga av.

Hon började fundera på att 
installera bergvärme.

– När jag sedan fick höra 
av två grannar i området 
att de anlitat Bergvärme AB 
och att de var  jättenöjda så 
kontaktade jag dem, berättar 
Gunilla.

Det blev Anders Hansson, 
säljare på Bergvärme i Sunds-
vall AB, som åkte hem och 
träffade Gunilla.

– Det kändes som att det 
var ordning och reda och han 
gav svar på alla mina frågor, 
säger Gunilla Edman.

– Så när Bergvärme AB 
kunde ge mig hela paketet 
med ett bra pris och efter de 
goda referenserna från mina 
grannar då tvekade jag inte, 
fortsätter hon.

Det handlade också om 
att Gunilla Edman kände sig 
trygg med den lösning som 
presenterades.

– Det kändes både tryggt 
och säkert. Jag har någon 
att luta mig mot. Jag vet var 
jag ska ringa om det skulle 
uppstå några problem, säger 
Gunilla.

Bergvärme i Sundsvall AB 
var tidigt ute med energian-
läggningar.

– Vi har 1 300 anläggningar  

med installation av bergvärme 
där vi har rullande serviceav-
tal, så vi vet att det fungerar 
bra, säger Anders Hansson på 
Bergvärme AB.

Bergvärme i Sundsvall AB 
har ett helhetskoncept, från 
borrning, vvs till elektriska 
installationen.

– Det gör oss lite unika, 
vi tar hand om hela jobbet, 
säger Susanne Lundgren, di-
striktsansvarig på Bergvärme i 
Sundsvall AB.

– Våra kunder kan alltid nå 
en installatör via vår jourtele-
fon, fortsätter Susanne.

Genom att elförbrukning-
en sjunker drastiskt blir en 
bergvärme-anläggning snart 
lönsam vilket främst villaägare 
som vill kapa elnotan men 
även bostadsrättsföreningar 
och företag har upptäckt.

– Förbrukningen 
kan sjunka med 
75-80 procent, 
så en villaäga-
re kan spara in 

investeringen på mellan fem 
och åtta år, säger Susanne 
Lundgren.

– Det lämnas en försäkring 
på sex år på värmepumpen 
men man kan förlänga den 
upp till 18 år, ofta har maski-
nerna en livslängd på uppåt 
20-25 år, fortsätter hon.

Trots att bergvärme har va-
rit på tapeten i ganska många 
år nu så fortsätter intresset 
att öka. Ett skäl är kanske att 
de som installerar bergvärme 
är nöjda, som Gunilla Edman i 
Sundsvall:

– Jag är mycket nöjd, jag 
kan verkligen rekommendera 
den här lösningen som Berg-
värme AB har installerat hos 
mig, avslutar Gunilla.

Gunilla fick jämnare värme i huset med bergvärme

”Nu är det varmt överallt”
Gunilla Edman i Sundsvall valde att borra och instal-
lera bergvärme i september ifjol.

– Jag är jättenöjd! Jag har fått mycket jämnare 
värme i huset, det är varmt överallt, säger Gunilla 
och fortsätter:

– Dessutom känns det bättre för miljön och min 
elförbrukning har mer än halverats.
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ALLT INOM EL 
PRIVAT, FÖRETAG OCH INDUSTRI

Vi hjälper dig hela vägen från 
förstudie/kalkyl till färdig installation. 
Kontakta oss för kostnadsfri offert!

 www.w3solvindenergi.se
Vi ser fram emot vårat möte med ”spänning”

FÖRSÄLJNING • ELINSTALLATION • SERVICE

060-750 63 00




