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INFORMATION TILL DIG SOM ÄR KUND HOS SÖDRA HALLANDS KRAFT

En hundraåring full

Felavelleverantör
av misstag?
positiv lokal energi
Kolla så att du säkert
köper elen från oss

Tack för festen!
Nu ser vi framåt

Oj, vilken positiv kraft i Laholm!
Sedan jag började på Södra Hallands Kraft i
oktober kan jag enkelt konstatera att den
starka närheten till alla kunder (tillika ägare)
ger det här företaget en unik energi. Du kan
verkligen känna dig nöjd och trygg med oss
som din lokala elnäts- och elleverantör. Med
vår personliga service och ärliga uppriktighet
ser vi till att du får en mycket enklare och klokare energivardag. Här är det minsann ingen
som skor sig på dina elavgifter, här stannar alla
pengar som blir över kvar i Laholm. Grattis!

Öppna ögonen när elräkningen kommer
Var det länge sedan du synade din
elräkning? Sedan 2016 säljer vi el under
eget namn, vilket några verkar ha missat
eftersom vi tidigare sålde el genom Bixia.
Värt att kolla upp, så att du kan sälla dig till
de 8000 lokalpatrioter som köper sin el från
oss. Läs mer om detta på sista sidan.
Vänliga hälsningar
Niclas Blücher, försäljningschef
Södra Hallands Kraft

Vi välkomnar vår nye
försäljningschef
Niclas Blücher har med sina tidigare
erfarenheter från Halmstads Energi &
Miljö, Bixia och Kraftaktörerna god
kunskap och kvalificerad kompetens
att utveckla vår verksamhet vidare.

OBS! Helikopter på låg höjd
För att säkerställa att vårt kraftnät håller hög standard och inte utsätts för onödiga
påfrestningar, inspekterar vi regelbundet våra kraftledningar från helikopter. Flygningen
genomförs under tre dagar, när sikten är god. Då vi tvingas flyga på låg höjd kan det innebära
oro och buller i närheten av ledningarna. Vi hoppas på förståelse för detta och ber er hålla
djur som kan vara känsliga under uppsikt. Avsikten är trots allt att vi ska kunna erbjuda en så
trygg och enkel energivardag som möjligt för alla som bor inom vårt elnätsområde.
Flygningen kommer att ske i mars
Under förutsättning att vädret tillåter kommer flygningen ske under mars månad. Aktuell
information får du alltid om du följer oss på Facebook eller tittar in på sodrahallandskraft.se.
För mer info kontakta vår kundservice, info@sodrahallandskraft.se, telefon 0430 480 90.

Tack för festen!
Vi gläds tillsammans med alla våra kunder över den stora uppslutningen och allt uppmärksamhet
för oss och våra tjänster i samband med vårt 100-årsfirande. Totalt serverades 28 meter rulltårta.

Assistancekåren i Laholm utmanade
nästa generations ”räddare i nöden”
i att köra elbärgningsbil.

Kön var lång till barnens ansiktsmålning som skapade söta prinsessor,
gulliga kattdjur, läskiga hajar...

Med kastsågen kan man röja
undan träd som lagt sig över
elledningarna.

Jubileumsstämman i maj blev en
trevlig tillställning med underhållning av Thomas Petersson.

Rejmes visade sin senaste elbil och hur
det går till när man laddar den med en
säker laddbox för villan.

Den flinke ballongskulptören
fick vila fingrarna en stund och
passade på att ta en korv.

Vår 12 ton tunga Unimog med 15 meter
lyftkran hjälper oss i svår terräng vid
underhåll och stormröjning.

Bandvagnen tar sig fram även i de
blötaste och snöigaste markerna.
Spännande att provåka, tyckte många.

Från grillarna spreds en härlig doft som
fick det att vattnas i munnen. Totalt
mumsade vi i oss över 950 korvar.

Rätt elleverantör?
Tillhör du dem som fortsatt köpa el från Bixia i tron att du köper den från
oss på Södra Hallands Kraft? Det stämmer att vi tidigare sålde el genom
Bixia, men sedan 2016 bröts vårt samarbete och vi började sälja el i eget
namn, Södra Hallands Kraft Försäljning AB. Kolla därför gärna vem du
betalar din el till.

Kontakta oss

Billigare, enklare och smartare att köpa elen lokalt av oss
Jämfört med Bixia är det billigare att köpa elen direkt från oss. Dessutom
är det mycket enklare, eftersom vi redan förser dig med elnätet. Hos oss
får du alltid lokal personlig service och allt på en faktura utan onödiga
avgifter. Eftersom vi ägs av våra kunder tar vi också ett stort samhällsansvar och ser till att vårt överskott går tillbaka till intressen i Laholm och
omnejd.

Södra Hallands Kraft Ek förening
Box 63, 312 21 Laholm

Hör av er till oss så hjälper vi till med bytet, även om ni har autogiro.
Vi gör allt för att det ska kännas bra att tillhöra Södra Hallands Kraft.

Besök
Timmervägen 1, Vallberga
Kundservice 0430 480 90
Växel 0430 480 00
Felanmälan 0430 480 48
info@sodrahallandskraft.se
www.sodrahallandskraft.se

O B S ! K L I P P AV I N N A N D U P O S TA R S VA R S K U P O N G E N

Teckna elavtal med lokal vinning!
Byt till oss och
få en Trisslott!

Gäller under
hela 2020.
Ring oss idag

0430 480 90

Jag önskar information om de elavtal som Södra Hallands Kraft erbjuder.
via post

via mejl

via telefon

BETALAR PORTOT

Jag har redan ett avtal med en annan leverantör,
Men kontakta mig gärna när mitt avtal löper ut: 20....-....-....
NAMN
ADRESS

PERMANENT POSTADRESS

TELEFON

POSTNR/ORT
NÅS LÄTTAST KLOCKAN

E-POST

Södra Hallands Kraft Försäljning AB
Trisslotten erhålles två veckor efter
tecknat avtal. Gäller endast dig som
inte redan är elhandelskund hos
Södra Hallands Kraft Försäljning AB.

FRANKERAS EJ
SÖDRA HALLANDS KRAFT

S VA R S P O S T
20680963
312 20 Laholm

