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Assemblin tecknar ramavtal om elbilsladdning för stugägare i Stöten i 
Sälen 
 
Assemblin har tecknat avtal med Stötens skidanläggning om att i samverkan erbjuda stugägare 
möjlighet att ladda sina elbilar. Genom betaltjänsten Assemblin Charge finns också möjlighet för 
stugägarna att enkelt kunna erbjuda sina hyresgäster elbilsladdning.  
 
Efterfrågan på elbilsladdning i de svenska skidanläggningarna har ökat kraftigt, och för att kunna tillmötesgå 
dessa önskemål har Stötens skidanläggning i Sälen tillsammans med Assemblin utformat en säker och smart 
laddlösning som nu erbjuds boende i Stötens skidanläggning, som totalt rymmer cirka 10 000 bäddar. 
Uppdraget är utformat som ett ramavtal där stugägare ropar av Assemblins tjänster enligt en överenskommen 
prislista. Inför kommande säsong har Assemblin kapacitet att installera upp till 150 laddpunkter, vilket 
motsvarar en uppskattad ordervolym på 15 – 20 MSEK, men Assemblin ser en stor potential för fler 
samarbeten av den här typen framöver.  

Upplägget innebär att boende i stugområdet kan beställa installation av laddboxar till ett fast pris. Genom 
betallösningen Assemblin Charge kan stugägaren även ge sina andrahandshyresgäster möjlighet att ladda sina 
elbilar på ett enkelt och smidigt sätt. 

”Genom att vi har ett av marknadens bästa laddkoncept för elbilar (Assemblin Charge) och en etablerad 
verksamhet i Sälen har vi möjlighet att enkelt och snabbt rulla ut flera installationer på kort tid. Vi är mycket 
glada för detta uppdrag, och vi ser fram mot att tillsammans med vår uppdragsgivare kunna erbjuda en riktigt 
bra elbilsladdning för de boende i området”, säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef på Assemblin El.  

 
Mer information om Assemblin Charge hittar du här 
Intresseanmälningar för elbilsladdning kan du göra här 
 
För mer information, kontakta: 
Mats Nyberg, affärsutvecklare, mats.l.nyberg@assemblin.se, +46 10 472 61 30 
Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, +46 10 475 39 48, 
asvor.brynnel@assemblin.se 
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Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får 
byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det 
möjligt. Vi har en omsättning på 12,2 miljarder kronor och cirka 6 500 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på 
assemblin.se. 


