
information till  
dig som delägare

Bra med kundägt  
  tycker Anders 

– 1979 INVIGDE VI MAXI i Mellbystrand. 

Det var landets första Maxibutik och den 

blev modell för de som skulle komma att 

etableras över hela landet. Och i dag har 

det blivit över 80 stycken.

 – Under alla 36 åren här har Södra Hal-

lands Kraft funnits med i bilden. En modern 

stormarknad utan säkra elleveranser skulle 

inte fungera. Kylar, frysar, färskvaror, 

kassor: allt är beroende av el. 

– Och, tro mig, jag har mött hårt drab-

bade kollegor på andra platser som lever 

med oron för när deras butik ska drabbas 

av nästa strömavbrott.

– Det är vid sådana tillfällen man förstår 

fördelen med eldistribution i lokal regi. 

Det är ett ägande som inte spekulerar med 

överskottet utan återinvesterar i förfining 

och förbättring av verksamheten. Södra 

Hallands Kraft ligger i framkant med utbygg-

nad av elnätet och nergrävning av ledningar. 

Man följer med i utvecklingen av förnybar 

energi och har en miljöprofil som också är 

så viktig för oss inom handeln.

 Anders är andra generationen ICA-

handlare i Laholm och växlingen till nästa är 

igång. Sönerna Fredrik och Henrik har gått 

in som delägare och axlar ansvaret att  

möta konkurrensen.

 Allt började redan 1964 då pappa/

farfar Kjell startade Kjells Livs. Det som via 

Torghallen och Nya Torghallen lett vidare 

till dagens Maxi ICA Stormarknad och 

handelsplatsen Mellby Centrum.

 – Jag ser det som ett stort värde att 

Södra Hallands Kraft är lokalt förankrat, det 

är lätt att komma i kontakt utan att hamna 

i långa opersonliga telefonköer, enkelt att få 

besked och korta beslutsvägar. Och inte minst 

viktigt: personalen känner orten och sina 

kunder. Man kan kalla det ”närproducerat” 

och det gillar vi!

 – För att inte tala om när vi 

firade vårt 50-årsjubileum. Med alla 

stjärnor på den uppbyggda scenen 

på Stortorget i Laholm och 11 400 

i publiken. Det krävdes framdragning av 

kraftiga kablar och mycket el till strålkas-

tare, förstärkare med mera.  

– Då fick jag se att Södra Hallands Kraft 

fungerar professionellt när det är fest 

också! Det är tryggt när man kan lita på 

dem som håller i trådarna, avslutar Anders.

Vi på Södra Hallands Kraft är övertygade om att det lokala ägandet  
i bolaget gynnar dig och nästa generation som bor och verkar här.  
Att du som delägare känner till ägarformens goda värden ser vi som 
viktigt i vår roll. Anders Andreasson som äger och driver Maxi ICA  
i Mellbystrand upplever flera fördelar:



Tel 0430 480 00  |  www.sodrahallandskraft.se

Flera goda  
värden för dig
och för oss gemensamt:

Vilka fördelar upplever 
du med ditt lokala energiföretag? 

Besök oss på facebook.com/sodrahallandskraft

– När jag var engagerad som 
ungdomsledare i Laholms FK 
stötte jag på Södra Hallands Kraft 
och fick inblick i hur bolaget 
backade upp föreningslivet. Det 
kändes bra att se hur ekonomiskt 
stöd gick tillbaka från bygdens 
näringsliv till lokal ideell verk-
samhet för barn och ungdom. 

Lars-Magnus Efraimsson, 
Laholm

– Vår gård ligger i gränsen för  
Södra Hallands Krafts nätområde 
och vi har grannar inom synhåll 
som får sin el från annan distribu-
tör. Känslan är att det oftare är 
mörklagt på andra sidan gränsen. 
Att en så viktig funktion som 
elförsörjning sköts av ett företag 
där det är nära till ledning och 
styrelse kan aldrig vara en nackdel 
för kunden.

Annika Svensson, Eldsberga

– I sex fastigheter i centrala  
Laholm har vi kunder som behöver 
ström och värme dygnet runt, året 
runt. Det är A och O för oss som 
ägare i Gunnohus. Vi löser det 
genom att köpa Färdigvärme från 
Södra Hallands Kraft. Att nödvän-
diga tjänster som el och värme 
också hanteras lokalt är rätt. 

Mathias Nilsson,  
Laholm

1. Pengar stannar i bygden 
 – utan ägarintressen långt bort
Vi är ett kundägt företag. Det betyder att vi ägs 
av alla våra kunder och att överskottet stannar 
hos dig och mig som bor och verkar i södra Hal-
land. Allt vi tjänar går tillbaka till bygden genom 
att förnya och förbättra verksamheten.

2. Lokalt förankrad personal
Vår lokala förankring har fördelen att vi kan 
agera snabbt om strömavbrott sker eller andra 
fel uppstår. Vi vill att du upplever oss lätta att nå 
och lyhörda för frågor som du har.

3. Dina intressen tar vi aktivt tillvara 
I en föränderlig omvärld är vi övertygade om att 
dina intressen bäst tas tillvara genom att ansvaret 
för ditt elnät också finns nära där du bor.

4. Förtroenderoll – för sund ekonomi
Vi har ett förtroende att använda föreningens 
resurser på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär inte 
minst kostnadseffektivitet så att du ska få en 
nätavgift till rimligt pris.

5. Det som är viktigt för dig är viktigt för oss
Vi engagerar oss i den lokala samhällsutvecklingen. 
Ett gott exempel är produktion från förnybara 
energikällor. Ett annat är vårt stöd inom förenings-
liv med särskilt fokus på ungdomar.

6. Du kan påverka oss från insidan
För oss är det viktigt att du som kund och del-
ägare kan vara med och påverka. Är du intresse-
rad, välkommen att höra av dig.

Läs mer om värdena på vår hemsida.

Elhandel i eget varumärke till hösten

Vi börjar sälja el under eget varumärke från och med 1 oktober 2016.  
Samarbetet med Bixia upphör om elhandel, men fortsätter om kraft- 
anskaffning. Vi återkommer med mer information i god tid.




