GOD JUL
JULEHILSEN FRA SODVIN SA
Vi har rukket å legge 2017 nesten bak oss, og det
er hyggelig å avslutte med å sende en liten
julehilsen til våre kunder og forbindelser.
Året 2017 har stått i forandringens tegn for Sodvin. Det har blitt svært tydelig gjennom at vi startet året som Hemne Kraftlag
og avsluttet det som Sodvin. Gjennom navneendringsprosessen har vi også fått frem det store mangfoldet som finnes i Sodvin
familien. Kraftomsetning og drift av nett er kjerneoppgaver, men tross alt bare en del av det vi driver med. Vår aktivitet
spenner seg fra økonomisk rådgivning til drift av adgangssystemer, via drift av brebåndsnettverk, og videre til
eiendomsutvikling. Navneskiftet er kun èn i en lang rekke endringer som er gjort for å forberede oss på fremtiden. Vi har gjort
en stor organisasjonsendring, solgt ut en bedrift og kjøpt oss inn i en annen. I all denne endringen har våre medarbeidere stått
på for å levere gode tjenester til kundene våre, samtidig som de har vist ansvarlighet og skapt svært gode økonomiske
resultater.
Som et Samvirkeforetak er vi eid av våre kunder. Det medfører en særlig forpliktelse til å dele av vårt overskudd i kundenes
lokalsamfunn. De som har fulgt med i media har kanskje sett at de aller fleste nettselskaper i Norge vil øke nettleien i 2018. Det
skyldes økte investeringer i nasjonalt og regionalt nett. Vi har annonsert vår strategi; «utbytte gjennom nettleie», og benytter
over 3,5 mill. kroner neste år, slik at nettleien ikke øker hos oss. Foruten dette tilskuddet har vi bidratt med betydelige midler til
ulike formål innen kultur- og frivillighetsarbeid. Vi vil fortsette med det også neste år.
Sodvin har i 2017 gjennomført betydelige investeringer i strømnett, bygging av ny infrastruktur for høyhastighets bredbånd, og
i datasikkerhet. Til sammen har vi investert noe over 20 mill. kroner for å sikre stabil og trygg infrastruktur. Vi har hatt en
leveringssikkerhet på over 99,9% i 2017, og vi vil gjøre vårt ytterste for å opprettholde en god og stabil leveringskvalitet i
Hemne og Snillfjord også i fremtiden.
Som en del av vår forretningsutvikling ser vi nå utover vårt lokalområde. Vi tror at våre bidrag har verdi også utenfor Hemne
og Snillfjord, og I 2018 tar vi bl. a. sikte på en etablering på Hitra.
Vi fortsetter vår reise mot det grønne skiftet og et bidrag i 2018 er etablering av en ladestasjon for elbiler på Kyrksæterøra.
La meg til slutt ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig God Jul og Godt Nytt År!
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