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Elpris- 
kompensation  

 - 7 miljarder beviljat 

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR KUND HOS SÖDRA HALLANDS KRAFT

Föreningsstöd 
från Södra 

Hallands Kraft 
- ska din  

förening söka? 



Lägsta nivå på ersättningen betalas ut vid en för-

brukning på 700 kWh per månad, där ges ersättning 

med 100 kr per månad, maximalt 300 kr. Högst 

kompensation får du som haft en elförbrukning på 

2000 kWh per månad eller mer, där blir ersättningen 

2000 kr per månad, maximalt 6000 kr.   

Behöver du göra något? 

Nej. Utbetalningen kommer att göras som en 

reglering på din faktura, det sker helt automatiskt 

och kräver ingen insats från dig. 

Utbetalning av stödet ska enligt regeringen ske 

senast i december 2022, men vi på Södra Hallands 

Kraft har för avsikt att göra det så fort som möjligt. 

Vi har som elnätsbolag fått i uppdrag att betala  

ut kompensationen till kunder i vårt elområde.  

Utbetalning administreras av oss på Södra 

Hallands Kraft till alla kunder i området, oavsett 

vilken leverantör du har för din elhandel.  

Vem kommer att få stödet? 

För att vara berättigad till stöd ska du ha ett avtal 

med ett elnätsbolag och haft en förbrukning om 

minst 700 kWh per månad i december 2021, januari 

2022 eller februari 2022.  

Hur mycket kompensation kan du få?

Kompensationen betalas ut enligt en ersättnings-

trappa baserat på den energiförbrukning du haft 

under december, januari och februari.  

FÖRBRUKNING PER MÅNAD (kWh) STÖD PER MÅNAD (KR) STÖD TOTALT DEC-FEB (KR)

700 – 899 100 300

900 – 999 200 600

1000 – 1099 300 900

1100 – 1199 400 1200

1200 – 1299 500 1500

1300 – 1399 700 2100

1400 – 1499 900 2700

1500 – 1599 1100 3300

1600 – 1699 1300 3900

1700 – 1799 1500 4500

1800 – 1899 1700 5100

1900 – 1999 1900 5700

Över 2000 2000 6000

Regeringen avsätter drygt sju miljarder kronor som stöd  
till de hushåll som drabbats av höga elräkningar under  
perioden december 2021 - februari 2022.

Elpriskompensation



Häng med på en kväll, full av skratt, 
när två delar After Shave och en stor 
dos galenskap kommer till Halmstad 
och Mellbystrand. 

Ni minns väl Roger från Macken och camparen 

Milton med den oförglömliga dängan ”Man ska 

ha husvagn”. Dessa herrar, och många fler därtill, 

får du nu möjlighet att träffa när Jan Rippe och Per 

Fritzell bjuder på en hejdundrande kavalkad från sin 

långa historia som glädjespridare.

Showen kommer att köras i storformat på  

Halmstads Teater och litet och nära format på 

Strandhotellet i Mellbystrand, vi är nu jätteglada 

att kunna erbjuda specialpris till dig som är kund 

hos Södra Hallands Kraft. 

HALMSTAD TEATER,  
LÖRDAG 30 APRIL KL 19:30 
På scen: Jan Rippe & Per Fritzell uppbackade av  

Den ofattbara orkestern. En show i två akter,  

2 h 20 min.

Specialpris: 465 kr (ord. pris 565 kr)

STRANDHOTELLET, MELLBYSTRAND, 28, 29, 
30 JUNI KL 18:00 
På scen: Jan Rippe & Per Fritzell tillsammans med 

Jan Corneliusson vid pianot. Detta blir en föreställ-

ning till bords med showmeny.  

Specialpris: 895 kr (ord. pris 995 kr)

med JAN RIPPE  
& PER FRITZELL

EN LITEN HÄLSNING FRÅN GÄNGET KOMMER HÄR  >>

Biljetter till Halmstads Teater bokas på 

www.sodrahallandskraft.se/gottochblandat.  

Till Strandhotellet köper du biljetter i kundtjänst  

på ICA MAXI Mellbystrand, uppge ”SHK-kund”  

för att få ditt specialpris.

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. 

Reservation för slutförsäljning.

SHOWMENY

FÖRRÄTT: Strandhotellets skagenröra serveras 

på danskt rågbröd samt dillolja och citron.

VARMRÄTT: Skinnstekt svensk kycklingfilé 

serveras med färskpotatis-kompott samt späda 

sommargrönsaker och timjansky.

DESSERT: Litet bakverk  

(macaron).

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sodrahallandskraft.se%2Fgottochblandat&data=04%7C01%7CLinda.Willman%40sodrahallandskraft.se%7C4dac1143ebaf42f07b1808d9efa74c13%7C8e3d81223764420b84a1b7cf6b488e33%7C0%7C0%7C637804324803672925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3NfB6beISOURBEct4TZLCfFPo4m9yr7Ct41kxod0cp4%3D&reserved=0


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

OBS ! KLIPP AV INNAN DU POSTAR SVARSKUPONGEN

Teckna tryggt och lokalt elavtal

Södra Hallands Kraft Försäljning AB

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

FRANKERAS EJ

SÖDRA HALLANDS KRAFT

BETALAR PORTOT

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

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

NAMN

ADRESS

TELEFON

E-POST

POSTNR/ORTP E R M A N E N T  P O S T A D R E S S

NÅS LÄTTAST KLOCKAN

via post via mejl via telefon

Följ med på en 
hållbar resa

Ring oss idag

0430 480 90

Du har väl inte missat att du kan 

söka föreningsstöd hos oss på 

Södra Hallands Kraft? 

Vi på Södra Hallands Kraft vet hur 

viktigt det är med en meningsfull 

fritid och där tror vi att lokala kultur-

satsningar och ett rikt föreningsliv 

spelar en oerhört stor roll. Vi väljer 

därför att skänka en del av vårt 

överskott till det lokala föreningslivet. 

Vem kan söka? 

Föreningsstöd kan sökas av ideella 

föreningar och organisationer inom 

idrott, kultur och samhällsutveckling 

Stöd till din förening! 
med verksamhet i vårt elnätsom-

råde. Vi kan dessvärre inte bevilja 

stöd till alla men strävar efter en 

jämn geografisk spridning, med 

tonvikt på barn- och ungdoms-

verksamhet. Aktiviteter och ar-

rangemang med sociala förtecken 

står oss extra varmt om hjärtat 

Sista dag att ansöka  

är den 31 maj! 

Mer information och ansökan till 

föreningsstödet hittar du på  

hemsidan: 

www.sodrahallandskraft.se


