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INFORMATION TILL DIG SOM ÄR KUND HOS SÖDRA HALLANDS KRAFT

Chans att vinna 
en SUP-bräda!  

Svara på frågorna 



Nyfiken på solceller?  
Unikt erbjudande till lokala kunder! 

Försäljningen av solceller är igång igen 

efter ett uppehåll: 

– Materialpriser på solcellsanläggningar under 

förra hösten steg och leveranstiderna ökade, 

vilket riskerade drabba våra kunder. Vi bestämde 

oss för att tillfälligt dra i handbromsen för att 

undersöka vilka paneler vi skulle erbjuda och hur 

affären skulle bli bäst för kunden. Sedan några 

månader tillbaka är vi tillbaka och erbjuder 

både paneler och installation, exklusivt för våra 

kunder. Vi har samarbetspartners för att klara 

belastningen men för kunden kommer hela  

upplägget från oss, från offerering till panelval 

till fakturering och driftsättning, säger försälj-

ningschefen Niclas Blücher.

Har du frågor gällande belastning vid installation 

maila oss på natkollen@sodrahallandskraft.se

Han säger att intresset för solceller har 

ökat dramatiskt det senaste året: 

– Förstås på grund av de höga elpriserna. Man 

vill minska sina elkostnader. Men det är också 

av miljöskäl och att man vill ha en större 

grad av oberoende. Det hjälper vi väldigt 

gärna till med. Precis som vi vill hjälpa våra 

kunder att energieffektivisera överlag. Den 

billigaste kilowatttimmen är trots allt den 

du aldrig använder och vi har mängder med 

tips att erbjuda. 

Den stora efterfrågan av solcellsanlägg-

ningar har i vissa områden inneburit att vi 

måste förstärka vårt nät innan inkoppling av 

anläggning kan ske, vilket kan ta upp till sex 

månader. Därför rekommenderar vi dig att 

kontakta oss innan och kolla av hur det ser 

ut just i ditt område.

Överallt, paneler på taken. Försäljningen av solceller bara fortsätter att 

öka. Södra Hallands Kraft har ett unikt erbjudande till alla kunder som 

är anslutna till det lokala elnätet. 
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Gekås i Ullared är etta när det gäller  

besök årligen, men om vi koncentrerar 

oss på traditionella turistmål? Vilket 

lockar mest besökare i Sverige? 

1 Liseberg

X Vasamuseet

2 Kolmården

Det funkar utmärkt att paddla SUP  

i åar. Halland har fyra större. Vilken  

av dem rinner längst norrut?

1 Ätran

X Nissan

2 Viskan

TÄVLING

Vinn en SUP-bräda! 

Energi är viktiga saker. Och något som 

verkligen kan ge dig energi är motion 

i naturen. Vi ger dig chansen att vinna 

din helt egna SUPbräda. Bara svara på 

tipspromenadfrågorna nedan så drar vi en 

lycklig vinnare bland de som har alla rätt.

Enklast är kanske att fota av dina svar och mejla in dem till  

info@sodrahallandskraft.se Du kan också skicka in svaren till  

Södra Hallands Kraft Ek-förening, Box 63, 312 21 LAHOLM.  

Skriv ”Tipspromenad” i ämnesraden eller märk kuvertet  

med ”Tipspromenad”. Skicka in dina svar senast 2022-07-31.

Varje sommar har sin sommarplåga som 

spelas om och om igen i radion. Vilket år 

släppte Gyllene Tider singeln Sommartider 

för första gången?

1 1982

X 1989

2 1994

Dina svar i tur och ordning: 

Mitt namn: 

Min mejl/mitt mobilnummer: 

mailto:info@sodrahallandskraft.se
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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

Vinsten har vi återinvesterat i 

verksamheten. Vi har vädersäkrat, 

moderniserat och byggt nytt. Det är 

oroliga tider i Europa och effekten 

på energiförsörjning och prispåver-

kan tydliggör behovet av nationell 

och lokal energiproduktion. Som en 

del av Södra Hallands Kraft är du 

med och bidrar till Laholms tillväxt, 

Södra Hallands Kraft går 
starkt in i framtiden 

attraktionskraft och hållbarhet i 

framtiden. En fjärdedel av vår el 

förra året var lokalt producerad. 

Är du nyfiken på fler siffror och 

en bredare analys, välkommen att 

ladda ned vår årsredovisning. 

TILLGÄNGLIGHET

PROCENT

99,9
ÅRETS RESULTAT

MKR

49
INVESTERING

MKR

46

Vi har en utmanande tid bakom oss med pandemi

restriktioner och en fortsatt skakig energimarknad. 

Men Södra Hallands Kraft tar sig an utmaningarna 

med tillförsikt. Här kommer några tydliga siffror från 

årsredovisningen: 

Du hittar den här: 


