information till dig
som delägare

Ett år

med bra flyt!
DEN 1 OKTOBER, startade vi elförsäljning under vårt varumärke ”Södra
Hallands Kraft”. Det var 20 år efter att vi
under nio månader 1996 bedrev egen elförsäljning. Tillströmningen av elavtal har
överträffat förväntningarna med råge.
Det är enkelt att komma i kontakt med
oss om något problem uppstår. Och just
”Enkelt” är ett begrepp som är viktigt för
oss, då elmarknaden är komplex i sin uppbyggnad. Den kommer med stor sannolikhet inte att bli mindre komplex, därför är
det viktigt för oss att erbjuda produkter
som är enkla att förstå.
VÅRT NORMALT SETT SÄKRA ELNÄT blir
gradvis ännu säkrare. Jag kan konstatera
att vårt ambitiösa investeringsprogram för
att förnya och modernisera elnätet har gett
effekt. Leveranssäkerheten i elnätet har
ökat och tillgängligheten
i nätet blev 99,99 %.
Våra tre mottagningsstationer, varav den sista
i Knäred stod klar strax
före årsskiftet, har ersatts
med modern utrustning
som håller i många år.
Vi har investerat sammanlagt 100 miljoner
kronor i dessa stationer som finns på
strategiska platser i nätet.
Förutom modernisering och ombyggnad
av gamla nät har även nyinvesteringar ökat.
Planerna på utbyggnad i vårt sydvästra område med Skummeslövsstrand och Hemmeslövsstrand har fått en tydlig push sedan

nya järnvägsstationen i Båstad och tunneln
genom Hallandsås stod färdiga i december
2015. För Södra Hallands Krafts del innebär
detta en positiv utveckling och vi kommer
att få fler kunder.
BIOGASPRODUKTIONEN har i år slagit
alla tidigare rekord. Flera enskilda månader
noterade vi högsta månadsproduktionen
jämfört med tidigare år och den samlade

årsproduktionen var den högsta sedan
anläggningen togs i drift i början av 90-talet.
INOM ENERGITJÄNSTER har verksamheten vuxit kraftigt de senaste åren. Målet
inom denna verksamhet är naturligtvis att
växa ytterligare, men det är också viktigt
att bredda verksamheten. I kombination

med försäljning kan vi bli starka och därmed få resurser för att erbjuda våra kunder
helt nya tjänster.
SÖDRA HALLANDS KRAFT är ett starkt
varumärke och som står för något mycket
bra. Vi har under lång tid varit tongivande
lokalt när det gäller förnybar energi. Vi har
ofta sett det som ett naturligt steg i föreningens utveckling och inte gjort så stort
väsen av det.
Jag tror alla känner att
förändringarna blir både större
och går mycket fortare än tidigare. Så är det även inom den
bransch vi verkar. Vår utmaning
framöver blir att klara energiomställningen mot förnybart
och småskalighet. Samtidigt att vi drar
nytta av digitalisering via nya system för att
kunna lösa uppgiften. Med andra ord går vi
mot en spännande framtid där både jag och
mina medarbetare kommer att göra allt för
att lösa energiomställningen på ett bra sätt
för dig som kund och ägare.
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Gör som många andra
– teckna elavtal i ditt
kundägda företag

Besök oss på facebook.com/sodrahallandskraft

Tel 0430 480 90 | www. sodrahallandskraft.se
obs ! riv av innan du postar svarskupongen

Anmäl ditt intresse om elavtal med oss!
Jag önskar information om de elavtal som Södra Hallands Kraft erbjuder.
via post

via mejl

via telefon

Jag har redan ett avtal med en annan leverantör,
men kontakta mig gärna när mitt avtal löper ut: 20.....-.....-.....
namn 		
adress
telefon

p e r m a n e n t p o s ta d r e s s

postnr /ort
nås lättast klockan

e - post

Södra Hallands Kraft Försäljning AB
S VA R S P O S T
20680963
312 20 Laholm

