
NR 1 • 2023

Vi gjorde det!  
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INFORMATION TILL DIG SOM ÄR KUND HOS SÖDRA HALLANDS KRAFT

En omvärld 
i förändring 

  Året som gått



Vi gjorde det! 

Roger Appelberg som är teknisk chef, och den 

som har full koll på vad som händer i vårt nät, 

har goda nyheter att berätta. 

 – Det har verkligen gjort skillnad, säger Roger, 

om vi jämför 2022 med föregående år har vi 

minskat energiförbrukningen i nätet med hela 

17 %, så det är jättebra.   

Vad beror det på? 

– Det är helt och hållet tack vare våra kunder. 

Jag hör hela tiden folk berätta hur de har för-

sökt minska sin förbrukning, de flesta har sänkt 

värmen i huset och bara det gör jättestor nytta. 

Många har också sett över sin belysning, är duk-

tiga på att släcka i rum de inte vistas i och har 

bytt ut glödljus mot ledbelysning. Det är många 

bäckar små som tillsammans gör stor skillnad.  

Att allt fler hushåll skaffar värmepump, som är 

ett betydligt mer energieffektivt alternativ än 

direktverkande el, gör också en stor skillnad 

och blir tillsammans med den ökande andelen 

solcellsanläggningar bland hushållen något som 

reducerar energiförbrukningen i nätet rejält.  

 – Vi vet ju att det har tillkommit väldigt mycket 

elbilar i området, det borde egentligen ha ökat 

förbrukningen, men trots det, så kan vi se en 

minskning av den totala förbrukningen i nätet. 

Trenden har de senaste åren annars varit att 

energiförbrukningen i nätet ökar från år till 

år, men under 2022 är trenden bruten. 

 – Även om förbrukningen till viss del är 

väder beroende är detta ett klart bevis på att 

vi faktiskt sett över vår förbrukning och tänkt 

till lite extra. Vi har många fler som laddar 

sina bilar men har ändå, tack vare att vi hållit 

igen på vår onödiga energiförbrukning, 

kunnat hålla det på en rimlig nivå. 

Så till alla er kunder vill vi säga tack! 

Fortsätt använda din energi smart, när och 

där den behövs - Tillsammans gör vi skillnad! 

I höstas gick Energimyndigheten ut med en 

uppmaning till svenska folket att minska sin 

energiförbrukning. Vi vet att ni är många som 

gjort mycket för att hålla igen och ni undrar 

säkert, gjorde det egentligen någon skillnad? 

ENERGIFÖRBRUKNING

” Att allt fler  
hushåll skaffar 
värmepump

Vill du se hur mycket du  

själv har sparat? 

Gå in på mina sidor, välj förbrukning  

och jämför med föregående år. 



Tobias Nilsson
VD, Södra Hallands Kraft

ÅRET SOM GÅTT

En omvärld  
i förändring 
Att summera energimarknaden 2022 på några korta rader är inte 

enkelt, men vi kan nog i alla fall alla konstatera att det var året när 

energifrågor blev det stora samtalsämnet i svenska hushåll. 

Efter några väldigt speciella år var nog 2022 året 

vi alla hoppades kunna återgå till det normala, 

men knappt hade Covid-19 släppt greppet  

om oss innan det var dags för nästa utmaning, 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Kriget är en 

tragedi som fått konsekvenser av sällan skådat 

slag där vi sett energi och andra råvaror bli ett 

instrument i hybridkrigföringen och därtill följan-

de sanktioner som påverkat en hel omvärld. 

Ni kunder har naturligtvis också drabbats av  

detta, inte minst i form av ökade energikostnader. 

Men min förhoppning är ändå att denna energi-

utmaning gett en ökad förståelse, för energi är 

inte någonting vi bara kan ta för givet, vi står 

inför en omställning och den rör oss alla. 

Ska vi försöka ta med oss någonting positivt 

från det här året så är det ändå den ökade  

medvetenheten om vår energianvändning.  

Vi ser tydligt att ni tagit till er av uppmaningen 

att inte slösa kilowattimmar och för det vill jag 

tacka er alla. 

Under året har vi också sett att efterfrågan på 

solceller varit skyhög. Tyvärr har den höga efter-

frågan i kombination med materialförseningar 

inneburit att leveranserna inte alltid gått frik-

tionsfritt och vi vet att många kunder upplever 

att det tar lång tid. Men jag lovar att både vi 

och våra underleverantörer gör allt vi kan för att 

hinna med och hoppas få ett bättre inflöde på 

leveranserna under 2023. 

Med ny teknik och nya behov på marknaden 

ställs naturligtvis även nya krav på vårt energi-

system, vi ser också ett allt tydligare behov av 

fler energislag. Det innebär att vi måste fortsätta 

reinvestera och en förstärkning av elnätet är ett 

måste. Vi måste helt enkelt säkerställa att vi har 

kapacitet och effekt vid årets alla timmar. Stora 

investeringar men helt nödvändiga för att kunna 

säkerställa Laholms och Båstads hållbara attrak-

tionskraft långt in i framtiden. 
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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

Går ni i  
solcellstankar?

Vinn 10 Trisslotter
För att vara med och tävla, mejla svarsordet till: kundservice@sodrahallandskraft.se  |  senast 15/4.

Hör av er till oss 
innan ni beställer 
så vi kan säker
ställa att det finns 
kapacitet i området 
där du bor.
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Namn: Energi 01-23
SMS-kod: LAHOLM


