verksamhetsåret 2015

Ett händelserikt
		

verksamhetsår!

Ett händelserikt verksamhetsår är till ända och vi fortsätter att ge dig som
delägare inblick i den lokala utvecklingen genom information från oss.
Under året har vi verkat för att lyfta fram värdena av att vi är ett kundägt
företag. En annan utmärkande händelse är beslut om att sälja el i eget
varumärke. Här sammanfattar vi 2015 som varit ett mycket positivt år.
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VID DEN HÄR tiden
på året ska det hos
oss göras bokslut,
inte bara i siffror
och tal, utan även
avseende viktiga händelser som dels har
påverkat det gångna året – och dels har
inflytande på våra beslut för framtiden.
Vid min tillbakablick på året finner jag,
utöver allt positivt, naturligtvis också
mindre bra händelser. Då främst åter med
vädret som inverkande faktor.

har ordet

UNDER 2015 DROG TVÅ BESVÄRLIGA
stormar in över vårt område. Stormen Egon
som inträffade i januari var relativt ”snäll”
och åstadkom inte så stor skada, även om
flera kunder drabbades av avbrott. Värre var
det med stormen Gorm som drog över oss i
slutet av november. Vissa bedömare likställer

Gorm med den mer beryktade stormen
Gudrun 2005, både till vindstyrkor och i
omfattning förstörd skog och mark. Flera av
våra kunder hade avbrott mer än 12 timmar,
vissa mer än 24 timmar. Vi kan konstatera
att de senaste 10 årens vädersäkrande
investeringar i området samtidigt kom till
stor nytta, läget hade annars varit betydligt
värre. Vi fortsätter i hög takt att planera
flera vädersäkringsprojekt varje år.
VI SER FRAM EMOT ATT Södra Hallands
Kraft den 1 oktober 2016 ska börja sälja el
under eget varumärke. Det är nästan exakt
20 år efter att vi startade elhandel i det
samägda Kraftaktörerna och därefter Bixia.
Det var av strategiska skäl som vi valde att
lämna ägandet i Bixia och i den överenskommelse som slöts kan vi starta elhandel.
Vi tror att denna lösning är den långsiktigt

bästa för Södra Hallands Kraft och för de
kunder som finns i vårt närområde. Vi kan
då anpassa oss till de förändringar som
diskuteras för elmarknaden där elhandlaren
har den dominerande kontakten med kunden. Vi blir också en mer komplett energiaktör som kan erbjuda bra energilösningar
och med ännu större kundfokus. Självklart
kommer det att bli en stor utmaning att
starta från noll kunder men vi tror starkt på
ett helhetserbjudande. Framför allt genom
att vårt varumärke, Södra Hallands Kraft, är
känt och lokalt förankrat.
SOM ETT LED I ATT STÄRKA varumärket och öka kunskaperna om företagets
ägarform har vi i år på ett tydligare sätt än
tidigare lyft fram värdena av att vi är ett
kundägt företag. Det är därför roligt att
några av våra kunder uttalar sig i bland

TILL VÅR GLÄDJE KAN VI SE ATT
många av våra kunder själva vill vara
med och påverka hur elen produceras.
I många år har det diskuterats vindkraft
men nu gör även solcellspaneler sitt
intåg, även om det är i blygsam skala.
Vid årsskiftet fanns det, enligt våra
register, 57 anläggningar av varierade
storlekar installerade inom vårt område.
Södra Hallands Kraft har levererat en
mindre del av dessa som nyckelfärdiga
anläggningar. Marknad och regelverk
för solcellspaneler och installationer
kan vara ganska snårig och vi tror att vi
har en roll för kunder som efterfrågar
trygghet från första kontakt.
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SLUTLIGEN HAR KONCERNEN gjort
ett mycket bra resultat för detta år,
mycket beroende på att vi gjort en
skattefri engångsvinst vid försäljningen
av våra aktier i Bixia AB. Ersättningen
för aktierna har samtidigt påverkat
vårt kassaflöde positivt. Pengar som
kommer väl till pass för kommande
investeringar.
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Jag och mina medarbetare kommer att göra allt för att värdeorden
KUNDÄGT • NÄRA • HÅLLBART, ger
det värde som du förväntar dig.
Mars 2016
Tommy Karlsson

av ditt nuvarande elavtal sker per
automatik, utan du behöver aktivt
välja att teckna avtal om el från Södra
Hallands Kraft. Mer information om
hur du gör kommer i samband med
startdatum.

Bra att veta
Drabbas du av ett elavbrott med en
sammanhängande period av minst
tolv (12) timmar, så kan du ha rätt
till avbrottsersättning. I så fall ska
den utgå med ett belopp om minst
900 kronor. Du kan också ha rätt till
ersättning för eventuella skador obe-

Thomas Jönsson, ordförande

NÄR VI TITTAR PÅ VÅR utveckling
inom Biogas så kan vi se att 2015
varit det bästa biogasåret för oss
på mycket länge. Genom ett idogt
arbete med såväl processen som med
att få tag på lämpligt substrat, har de
gjorda investeringarna fått full effekt.

Elhandel i egen regi
Från 1 oktober 2016 har du möjlighet att teckna avtal med oss även
för din elanvändning. En fördel är
att du därmed kan få avgift för både
elnät och elanvändning på samma
faktura. OBS! Ingen förändring

Styrelse

Å

ETT ANNAT OMRÅDE DÄR DET
börjar röra på sig är inom elbilar och
laddinfrastruktur. Södra Hallands
Kraft har för Laholms kommuns räkning projekterat och installerat kommunens första snabbladdare. Denna
på Hästtorget i Laholm. En anläggning som för övrigt blivit utnämnd
till 2015 års bästa laddplats. Vi tror
att intresset för elfordon kommer att
öka och vill vara med och påverka
utvecklingen i positiv riktning. Vi ser
även över vår egen fordonspark, hur
vi kan använda såväl el som biogas till
bränsle utan koldioxidutsläpp.

AFFÄRSOMRÅDET Energitjänster har
en mycket god tillväxt och lönsamhetsutveckling inom energilösningar där
bland annat vi har köpt och renoverat
en relativt stor närvärmeanläggning,
Astrakanen i Båstad. Ett förtroende
som vi fått från det kommunala bostadsbolaget Båstadhem. Flera befintliga
kunder har också utökat sitt engagemang hos oss.

KU NDÄG

annat vår årsredovisning om vad de
tycker är viktigt med en lokal energileverantör som Södra Hallands Kraft
och hur väl vi uppfyller deras kriterier.

roende av hur länge avbrottet varat.
Läs mer om avbrottsersättning och
skadestånd på www.sodrahallandskraft.se eller kontakta
vår kundservice
0430-480 90.

Tel 0430 480 00 | www.sodrahallandskraft.se

Elnätsfakta 2015
Tillgängligheten i vårt nät sjönk från 99,99 %
till 99,96 % på grund av två kraftiga stormar under
2015. Den genomsnittliga avbrottstiden per kund
blev därför 225 min.

