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Kontakta oss
Södra Hallands Kraft Ek förening
Box 63, 312 21 Laholm

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR KUND HOS 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
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O BS ! 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 tryggt och lokalt elavtal
Följ med på en
hållbar resa

Gäller under
hela 2021
Ring oss idag

0430 480 90

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

via mejl

via telefon

FRANKERAS EJ
SÖDRA HALLANDS KRAFT
BETALAR PORTOT

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

PERMANENT POSTADRESS

POSTNR/ORT

Vinnare av
elcykeln

NÅS LÄTTAST KLOCKAN

E-POST

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

Ny VD på Södra
Hallands kraft

Hemestra i
härliga Laholm

Tobias Nilsson,
ny VD Södra
Hallands kraft

Under vår kampanj i våras bad vi er dela med
er av era allra bästa utflykttips, en massa
härliga tips kom in och vi vill så klart passa
på att dela med oss av dem så här lagom till
sommarledigheten.

Sedan 1 juni är Tobias Nilsson ny VD på Södra
Halland Kraft, ny på jobbet är han dock inte.
Tobias kom till Södra Hallands Kraft redan för
åtta år sedan, då som affärsområdeschef för
energi och har sedan drygt ett år tillbaka i
rollen som teknisk chef.
Vi börjar väl med en klassisk sportfråga, hur
känns det Tobias?
- Det känns spännande och så klart utmanande.
Men jag känner både verksamheten och våra
bolag väl så där känner jag mig trygg, det var
nog också därför jag fick möjligheten att utveckla
bolaget.
Det pratas mycket om hållbarhet idag samtidigt som vi har en teknisk utveckling där allt fler
produkter går på el. Vad innebär det för er i energibranschen?
– Många av våra tjänster handlar idag om effektiv energianvändning och det kan med fördel
användas på alltifrån elbilar, värmepumpar och
biogaspannor. Med hjälp av våra nya mätare med
smarta gränssnitt kan våra kunder själv kan vara
med och påverka sin energianvändning, man kan
säga att det blir ett utbyte mellan slutkunden och
oss som energileverantör.
Vad ser du som den största utmaningen?
– Den största utmaningen för oss här i Södra
Sverige är nog att den mesta produktionen av el

Vi gör våra kunders

energivardag enklare

Hjörneredssjöarna
Allra högst på listan hamnade Hjörneredssjöarna
som med sitt härliga fiske, kanotuthyrning och
vandringleder är ett perfekt utflyktsmål för både
gammal och ung.

”Det ska vara enkelt
för kunden”
fortfarande ligger i norra delen av landet. Med
tanke på den effektbrist vi har i södra Sverige gäller det för oss att hitta andra lösningar där vi kan
tillgodose vårt effektbehov mer lokalt.
Tobias berättar att det just nu pågår många
spännande projekt, exakt var det kommer att
landa är för tidigt att uttala sig om, men oavsett
vilket kan han lämna lugnande besked.
– Södra Hallands Kraft är en ekonomisk förening
och våra vinster ska gå tillbaka till våra medlemmar. Vårt uppdrag är att tillgodose vad kunden vill
ha och de flesta av våra satsningar som exempelvis
på solceller och laddboxar kom till på kundernas
initiativ. Där har vi inget egenintresse utan gör det
för att tillgodose våra kunders behov, det är en
strategi vi haft och som vi kommer att fortsätta ha
även framöver.
Tobias Nilsson
VD på Södra Hallands Kraft

Kvarnen i Knäred
Den gamla prästgårdskvarnen i Knäred bjuder på
konst- och hantverksutställning, fika och härlig
natur. Ta med badkläder, det går utmärkt att bada
i kvarnfallet!
Lugnarohögen i Hasslöv
En av Sverige finaste fornlämningar finns i Hasslöv,
bronsåldersgraven i Lugnaröd. Sedan upptäckten
1926 har graven gjutits in i en kupol och bevarats

Vinnare av
elcykeln
Grattis Jonas Dahlgren från Våxtorp.
Jonas utflyktstips är naturstigen i Ränneslöv.

till eftervärlden och är en av två gravar i hel Sverige
allmänheten faktisk kan komma in och titta i. Med
anda ord väl värd ett besök!
Andra omtyckta utflyktsmål är stranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand, den senare sedan
två år med extra hög tillgänglighet tack vare den
efterlängtade badbryggan.
Så ut och njut av allt härligt Laholm har att
erbjuda!

