
En El- och Teknikinstallatör 
till Er fastighet



En trygg 
helhetsleverantör
Galore Electro AB har levererat professionella och långsiktiga 
helhetslösningar för våra kunder till konkurrenskraftiga priser sedan 
1999. Vårt upptagningsområde är Uppsala, Stockholm och Norrtälje.
Vi arbetar efter ledord som kvalitet, service och långsiktighet och 
är stolta över våra många och långa samarbeten med våra kunder. 
Att energieffektivisera sin fastighet är alltid en god idé, men varje 
jobb har sina unika förutsättningar – därför är det viktigt att ha 
en trygg partner med lång och bred erfarenhet. Galore Electro AB 
har den kunskapen. Med vår expertis kan vi alltid hitta den bästa 
lösningen för er fastighet. Vi är en helhetsleverantör som hjälper 
våra kunder med alla segment inom effektiviseringen och vi hjälper 
dig med servicen för alla lösningar vi installerar, samt era befintliga 
installationer.

 Vi utför alla typer av elentreprenader från det lilla servicearbetet 
till att byta all el i er fastighet. Vi utför både löpande arbeten och 
fastprisarbeten.



GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Med hållbarhet 
i fokus
God kvalitet och miljömedvetenhet gällande arbetsmiljö, 
tjänster, informationssäkerhet och produkter är mycket 
viktiga områden för oss. Vi har alltid haft en god 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy och efterlevt den 
i alla led. Under 2020 tog vi beslutet att certifiera våra 
verksamhetssystem enligt ISO-standarderna. Idag är vi 
certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001 och 45001 och 
arbetar efter FN:s globala mål för ett hållbart samhälle. 
Självklart arbetar Galore Electro AB också enligt rådande 
standarder och arbetsmiljöregler. Vi har kollektivavtal 
med Svenska Elektrikerförbundet och är medlem i 
Installationsföretagen. 
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Ett helhets-
erbjudande
 Galore Electro AB arbetar med helhetslösningar. 
Genom att utvärdera och analysera varje kunds 
specifika behov och förutsättningar kommer vår 
expertis till sin fulla rätt och vi kan guida dig rätt 
genom vad som för många kan uppfattas som en 
djungel av olika lösningar.

Gemensam 
mätning (IMD)
För att sänka den fasta abonnemangskostnaden för 
respektive lägenhetsinnehavare så gör man om till 
en gemensam mätning för hela fastigheten. Man har 
även större möjligheter att förhandla elpriser, då man 
förhandlar om en större volym på ett abonnemang.
Detta är en förutsättning om man går i tankar att 
installera solpaneler då alla kan tillgodogöra sig den 
energibesparingen. Respektive lägenhetsinnehavare 
betalar sin elförbrukning via hyresavin till föreningen 
som sköts automatiskt via IMD-systemet.



Solceller
Vi har lång erfarenhet av solcellsanläggningar och 
jobbar med marknadens bästa produkter samt 
leverantörer. Produkterna är i ständig utveckling och 
det går fort, då detta är framtiden. Därav så gäller det 
att se varje uppdrag individuellt med vad som är bästa 
lösningen just nu.

Energi effektivisering
Att energieffektivisera sin fastighet sparar pengar 
både nu och i framtiden. Dessutom är det en 
miljömässigt smart åtgärd att göra. Vi brukar säga 
att det är ganska svårt att påverka hur mycket el 
som produceras, men alla kan påverka hur mycket el 
man använder. Vi vet också från vår långa erfarenhet 
i branschen att det finns förbättringsmöjligheter i 
alla fastigheter i dag, oavsett om det handlar om 
belysningsstyrning, värmestyrning eller gemensam 
mätning av el och vatten. Ta kontakt med oss för 
en kostnadsfri konsultation så hjälper vi dig med 
energieffektiva lösningar både kortsiktigt och 
långsiktigt!



Elbilsladdning
Det finns idag otroligt mycket elbilar och det råder ingen 
tvekan om att det är framtiden för Sveriges fordonspark. 
Vi möter våra kunders behov gällande installation av 
elbilsladdning och vi arbetar med de flesta fabrikat för att 
hela tiden hitta den bästa lösningen för våra kunder. Att 
installera elbilsladdning är inte helt okomplicerat. Därför 
måste man se till förutsättningarna för respektive fastighet 
för att skapa en långsiktigt hållbar lösning.

Belysning
Med moderna armaturer och närvarostyrning 
kan man idag både spara på energi och förlänga 
livslängden på er belysning. Att gå igenom sin 
fastighets belysning är ett råd vi ger alla våra kunder, 
det är dels trygghetsskapande med ordentlig 
belysning, dels sparar våra lösningar pengar när vi kan 
hitta olika lösningar för belysningsstyrning. Att se över 
sin belysning är ett enkelt sätt att höja intrycket av och 
värdet på fastigheten. 
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ASSA ABLOY
Flerbostad–Aptus 

En trevlig och trygg  fastighet 
ASSA ABLOY Flerbostad med Aptus passage-, 
porttelefon-, och boknings  system skapar trygga 
miljöer för boende i flerbostadshus, samtidigt 
som det skapar möjlighet att utöva en kostnads-
effektiv fastighetsförvaltning.

Läs mer på assaabloyopeningsolutions.se eller ring 016-17 70 00
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Passersystem, 
porttelefon och 
tvättstugebokning
Att ha en bra och fungerande lösning för porttelefon, 
passersystem och tvättstugebokning är en 
trygghetsskapande åtgärd som kommer alla boende 
i er fastighet till gagn. Vi kan installera system så att 
inte obehöriga kommer in i fastigheten, men också så 
att tillgängligheten ökar för de som har rätt att vara 
där. En central lösning kan till exempel både styra 
passersystemet och porttelefonen och tillåta en boende 
att låsa upp dörren med telefonen. På samma sätt kan 
systemet kopplas ihop med tvättstugebokningen så 
att tvättstugan kan nyttjas på ett bättre sätt och man 
känner sig tryggare. 
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galore@galore.se       
0200-22 50 80
www.galore.se

Postadress:
Box 129

75104 Uppsala

Kontoret Uppsala (HK)
Besöksadress:
Gnistagatan 15
754 54 Uppsala

Kontoret Norrtälje
Besöksadress:

Stockholmsvägen 29
761 43 Norrtälje

Kontoret Stockholm
Besöksadress:
Grafikvägen 16

121 43 Johanneshov

Din självklara 
samarbetspartner!
Vi erbjuder moderna och flexibla lösningar för att 
hjälpa dig att optimera din vardag. Hos oss har 
du allt du behöver under ett tak och vi hjälper dig 
med verksamhetsanpassade tjänster och produkter.

Läs mer på: www.solar.se
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