
   

Indoor Energy arbetar för att minska fastigheters klimatpåverkan. Företaget tar ett helhetsgrepp 
på ventilation, kyla, värme och fastighetsautomation. Verksamheten har 150 medarbetare och 
omsätter ca 250 miljoner. Indoor Energy har kontor på 8 orter och verkar i hela Mälardalen. Läs 
mer på www.indoor.se  

 
 

 
 
 
Stockholm den 22 januari 2019 
 
Indoor Energy förvärvar Gerox portal DRS-live. 

Det är med stor glädje som Gerox kan meddela att Indoor Energy har övertagit Gerox 
digitala driftövervakning (DRS-live) samt servicen av den geovärmecentral som 
Gerox installerat hos er. 
 
Indoor Energy är marknadsledande i Mälardalen avseende service och drift av tekniska 
fastighetsinstallationer. Indoor Energy servar idag ca 5 000 fastigheter och har 
specialistkompetens inom värme, kyla, ventilation och styr & reglerteknik. Kunderna är 
alltifrån Bostadsrättsföreningar, till kommersiella fastighetsägare så som Akelius, 
Vasakronan, IKEA med flera. Mer information och kontaktuppgifter till Indoor Energy hittar 
du på www.indoor.se 

Som kund kommer ni hädanefter att få tillgång till en större och mer professionell 
organisation fokuserad på service och driftövervakning. Överlåtelsen innebär att Gerox 
kommer att renodla sin verksamhet till försäljning, projektering och installation av 
värmepumpsanläggningar i kombination med fjärrvärme. Gerox och Indoor Energy kommer 
även att samarbeta rörande alla nya installationer.  

Kari Fougman som varit ansvarig för utvecklingen av smartboxen övergår också till Indoor 
Energy och kommer att fortsätta arbetet med utvecklingen av digital driftövervakning. 

Gerox har fortsatt ansvaret för eventuella garantifel rörande funktion och material. 
Innebärande att lämnade fem års entreprenadgarantier även i fortsättningen bärs av Gerox. 

Indoor Energy kommer att kontakta samtliga kunder i början av februari för att boka ett 
personligt möte.  

Inloggning till er kundsida görs från och med den 1 februari via www.Indoor.se här kan 
du också göra felanmälningar. Kontaktuppgifter till Indoor hittar du på såväl er kundsida 
som på Indoors.se. 

För mer information kontakta gärna oss: 

 

Per Melin   Mats Bjelkevik                                                                                                  
Styrelseordförande Gerox   VD Indoor Energy       
0705–380298                         070-422 87 36                                      
per@gerox.se                mats.bjelkevik@indoor.se 


