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INFORMATION TILL DIG SOM ÄR KUND HOS SÖDRA HALLANDS KRAFT

En
full färdiga...familjefest!
Klara,
Spring
förhundraåring
välmående

av positiv
energi
Anmäl
dig tilllokal Välkommen
på
Nattloppet Laholm

den 18 juli

100-årskalas

den 18 maj

Var med och
fira vårt
100-årsjubileum!
Söndag 5 maj. Tårtkalas i Våxtorp.
Lördag 18 maj. Familjedag på Södra Hallands Kraft i Vallberga.
Söndag 2 juni. Tårtkalas i Skummeslövsstrand.
Söndag 18 augusti. Tårtkalas i Knäred.
Gilla oss på Facebook. Där hittar du mer information.

Välkomna!

Klara, färdiga...

familjefest!

V

i kan nu lägga det hundrade
året bakom oss och börja fira
vårt 100-årsjubileum. Senaste
året har varit mycket bra, både
drift- och resultatmässigt.

Tyvärr framställs det ofta att elnätsägare ”roffar åt sig” inom monopolet. I vissa sammanhang kan det ligga något i det, men för Södra
Hallands Krafts del är det inte rättvisande.
Vi tar långt ifrån ut de avgifter som Energimarknadsinspektionen tillåter! Ändå lyckas vi
investera allt vi tjänar i att förnya och förbättra
vårt elnät samtidigt som vi utvecklar hela vår
verksamhet. Våra investeringar är nödvändiga
för att långsiktigt upprätthålla en bra leveranskvalitet inom hela vårt nätområde.

Detta är den viktigaste skillnaden med att
vara ett kundägt företag. Vi behöver inte
vinstmaximera eller dela ut pengar till ägare långt bort. Vårt syfte är att gagna våra
många ägare, det vill säga alla ni som bor
nära omkring oss.
Genom en bra omvärldsbild och god anpassningsförmåga har vi hittat många bra
lösningar som vågat utmana och engagera
oss i det vi alltid trott på: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Vi är därför
väldigt stolta över att vi 2018 fick ta emot
priset för ”Årets hållbara företag”.

Årsredovisningen
berättar...
…att 2018 var ett lugnt år utan några stormar eller stora avbrott. Alla våra anläggningar har fungerat enligt plan och vi presenterar
enbart svarta siffror med ett sammanlagt
resultat på ca 34 MSEK, och investeringar på
ca 37 MSEK. Det är bara att gratulera. Du är
delägare i en stabil och ansvarsfull leverantör som genom stark lokal sponsring månar
om den sociala hållbarheten i din närmaste
vardag.

TOMMY KARLSSON, VD, SÖDRA HALLANDS KRAFT

Läs gärna mer i vår årsredovisning. Du hittar
den på hemsidan.

Välkommen att fira vår
100-årsdag med oss
Lördag 18 maj kl 11-15
utanför huvudkontoret på
Timmervägen 1, Vallberga
BUNGY TRAMPOLIN
Kittlar störtskönt i magen
KORV & BRÖD
Lunchen är räddad
KAFFE & TÅRTA
Mumsfilibaba
TIPSPROMENAD
Kunskap ger vinst
MASKINFÖREVISNING
Bandvagnen och Unimogen
visar sina färdigheter.
UPPVISNING KASTSÅG
Se hur vi fixar omöjlig röjning

Missa inte Nattloppet!
För fjärde året i rad arrangeras sommarens
häftigaste evenemang – Nattloppet Laholm.
Den oförglömliga löparfesten startar från
Stortorget kl 23.30 den 18 juli.
Södra Hallands Kraft är stolt Guldsponsor
till Nattloppet, som låter allt överskott gå
till arbete mot psykisk ohälsa. Genom din
anmälan på nattloppetlaholm.se är du med
och röstar fram förmånstagaren.

SOLCELLER
Bli din egen mikroproducent
ELBIL & LADDBOX
Vi visar hur det funkar.
FISKDAMM
Garanterat god fångst till barnen.
ANSIKTSMÅLNING
Våga vara annorlunda.

Vi gör din energivardag enklare

TOBIAS NILSSON

CHRISTIAN ÅKESSON

AFFÄRSOMRÅDESCHEF, ENERGI

PROJEKTLEDARE

Hur länge har du jobbat på SHK?
– I 5 år.
Vad lockade dig till SHK?
– Ett välskött, lokalt företag i form av
en ekonomisk förening.
Vad hämtar du energi från?
– Att umgås med familjen och gärna
ta en mc-tur!

Hur länge har du jobbat på SHK?
– I 14 år.
Vad lockade dig till SHK?
– Att arbetet är varierande med uppdrag
både inne och utomhus.
Vad hämtar du energi från?
– Jag hämtar min energi från att träna löpning,
närmaste lopp är Göteborgsvarvet
som jag ska springa..

AGNETA JOHNSSON
EKONOMI

Hur länge har du jobbat på SHK?
– Sedan 1986.
Vad lockade dig till SHK?
– Visste inte mycket om företaget när jag började.
Men oj, vad det har hänt mycket sedan dess. En jättebra
arbetsplats med fantastiska arbetskamrater.
Vad hämtar du energi från?
– Långa promenader och läsa bra
böcker är min energikick.

Kontakta oss
Södra Hallands Kraft Ek förening
Box 63, 312 21 Laholm
Besök Timmervägen 1, Vallberga
Kundservice 0430 480 90
Växel 0430 480 00
Felanmälan 0430 480 48
info@sodrahallandskraft.se
www.sodrahallandskraft.se

