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INFORMATION TILL DIG SOM ÄR KUND HOS SÖDRA HALLANDS KRAFT

Investera
i el från solen
Laddade för
fler elfordon

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

Solceller på
Skottorps
Säteri

Solenergi på Skottorps Säteri
Skottorps Säteri har nyligen
installerat sin andra solenergianläggning. Taket med de nya
solpanelerna syns tydligt när man
kör in mot gården och förstärker
intrycket av Skottorps hållbarhetstänk. Liksom första gången lät de
oss på Södra Hallands Kraft ta hand
om hela projektet från offert till
installation och driftsättning.

V

Varför valde ni Södra Hallands Kraft?
i var tidigt ute med solenergi och tillhör nog Södra Hallands Krafts tidigaste
solenergikunder. Vår första anläggning
fungerar helt problemfritt och vi är väldigt nöjda. När vi nu ville utöka tog vi visserligen
in pris från flera olika håll, men Södra Hallands
Kraft stod sig starkast i alla jämförelser. De sköter
om hela projektet på ett professionellt och tillförlitligt sätt och gör det väldigt smidigt och enkelt
för beställaren. De dyker upp i tid, jobbar med
kvalitetsprodukter och är effektiva när det gäller
montering och installation. Allting är uppkopplat
och igång när de åker härifrån. Det bara fungerar,
helt utan problem. Ändå är det bra att veta att vi
har hjälp på nära håll om det skulle vara något.
Det känns tryggt med Södra Hallands Kraft.
Vad betyder solenergin för Skottorp Säteri?
Vi tror på förnyelsebar energi och vill gärna hitta
möjligheter att producera vår egen ström. Elpriset är oförutsägbart och även om det är lågt nu
finns risken att det blir mycket högre i framtiden.
Genom att satsa på egen energiproduktion blir vi
mindre känsliga för elpriset. Solen är perfekt och
vi har många fler stora takytor som vi hoppas kunna ta i anspråk framöver. Vi har även satsat på en

VI TRÄFFADE KARL-JOHAN GUNNARSSON SOM ÄR EN
AV ÄGARNA TILL SKOTTORPS SÄTERI

Effekt: 15,0 kW
Antal paneler: 48 st, sittandes i sydlig riktning.
Modell: Viessmann Vitovolt 300, Shingled
Allblack 335 W.
Kalkylerad årsproduktion: 16 500 kWh

Skottorp Säteri är ett familjeägt lantbruk i södra Halland
som inriktar sig på mjölk- och köttproduktion samt
växtodling. Till Skottorps säteri hör även ett mejeri.

egen biogasanläggning där vi omvandlar gödsel
från korna till ström.
Vår första solanläggning ligger mer anonymt
och det är inte många som känner till den. Den
här nya anläggningen är placerad på en kontorsbyggnad som ligger åt söder, väl exponerad
för besökare. Det är kul att det syns att vi satsar
på hållbarhet.
Har du något råd att lämna vidare till andra?
Välj ett tak på en byggnad som producerar ström
och se till att produktionen på taket ligger i paritet
med elkonsumtionen i byggnaden. Då stämmer
alla kablar från början och installationen blir billigare. Välj en pålitlig leverantör som kan hjälpa till
med helheten och finns kvar i framtiden.

Hållbar el med 19 nya
solcellsanläggningar
Trots coronaoro är vi stolta över att hittills i
år installerat 19 solcellsanläggningar, med
en sammanlagd effekt på 350 kW. Vi ser
gärna att fler producerar sin egen el – det
bidrar till ett mer hållbart energisystem.
Med våra nyckelfärdiga solcellspaket får du
ett komplett system – från solpaneler till
växelströmbrytare och app där du kan följa
elproduktionen i realtid. Och elen du inte
använder själv kan du sälja till nätet.

Vi är laddade
för fler elbilar

B

åde elbilar och laddhybrider blir vanligare
och vanligare på våra vägar. Det tycker vi
är bra! Bilmodellerna är nämligen betydligt snällare mot miljön än fossilbilar.
Dessutom är de billigare i drift; du tankar dem
enkelt med el från en laddbox. Och laddboxen
köper du från oss – vi säljer till både privatpersoner, företag och organisationer.
Genom att sätta upp laddstolpar och laddboxar är
vi med och utvecklar laddinfrastrukturen i Laholm
med omnejd. Och all el från Södra Hallands Kraft
är 100 % förnybar. När du väljer el från oss minskar du din klimatpåverkan och ökar efterfrågan på
förnybar el.
Som en del av vårt arbete för ett mer hållbart
samhälle är vi även en del av E.ON Drive, vilket betyder att vi ingår i ett stort nätverk av laddningsmöjligheter över hela Europa. På så sätt gör vi det
enklare att köra elbil och ökar förutsättningarna
för fler elfordon.

Passar de flesta fastigheter
Vi kan installera solceller på de flesta tak,
från lilla villan till ekonomibyggnaden på
stora lantbruket – och allt däremellan. De
anläggningar som vi installerat i år sträcker
sig från 4 kW upp till 100 kW.
Bra affär – även utan investeringsstöd
Tidigare kunde man få upp till 20 % av sin
investeringskostnad betald av Energimyndigheten. Ända sedan investeringsstödet
för solceller infördes 2009 har intresset varit
större än det avsatta stödet. Det innebär att
man införde ansökningsstopp den 8 juli i år.
Hur framtiden ser ut för stödet är fortsatt
osäkert men du får alltjämt göra ROT-avdrag när du installerar solceller. Och även
utan statligt stöd är solceller fortfarande en
bra affär. Både för plånboken och miljön.
PÅ VÅR HEMSIDA KAN DU LÄSA
MER OM VÅRA SOLCELLER.

LÄS MER OM LADDBOXAR PÅ VÅR HEMSIDA

Vi gör våra kunders

energivardag enklare

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 med
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

