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Sjogerstads Elektriska Distributionsförening – Sjogerstads EDF i  
dagligt tal – är en Elförening som ägs av medlemmar och drivs utan  
något egentligt vinstintresse – det vill säga för den lokala nyttans skull.
 Basen i vår verksamhet är eldistribution i södra delen av Skövde  
kommun samt delar av Tidaholms och Falköpings kommuner (Skultorp 
med omnejd som vi själva säger). I vårt helägda dotterbolag, Sjogerstads 
Energi AB – Skövdes enda helägda elbolag – säljer vi klimatvänlig el.
 Vi finns i Skultorp och har ett tiotal medarbetare.

Bli medlem – och få vår jubileumsbok
Du kan bli medlem i Sjogerstads EDF om du äger eller  
arrenderar din bostad och har ett elnätsabonnemang.  
Även du som är bostadsrättsinnehavare kan bli medlem.
 Som medlem får du rabatt på elmateriel och rabatt på 
elhandel i vårt dotterbolag Sjogerstads Energi AB. Genom 
ditt medelmskap i Elföreningen är du indirekt delägare i 
dotterbolaget. 
 Bli medlem nu så får du vår jubileumsbok! Den berättar 
hur det gick till när vår bygd fick el. Hör av dig till kundtjänst 
så ordnar vi medlemskapet – ring 0500-43 32 30 eller 
skicka e-post till info@sjogerstadsenergi.se.

Köp elmaterial eller anlita oss som installatör
Vill du köpa elmateriel, belysning eller annat genom oss – hör av dig! 
 Kom in, mejla eller ring oss så beställer vi hem det du behöver – om vi inte redan har 
det på lager! Notera att vi inte har någon butik för försäljningen.
 Behöver du hjälp med elinstallationer? Det löser vi, lätt och smidigt!
 Hör av dig till vår kundtjänst för mer detaljer!

Vilka är vi?
Vad erbjuder vi?
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Sjogerstads EDF  
önskar

God Jul och  
Gott Nytt 

År!



SJOGERSTADS EDF ek för 
www.sjogerstadsenergi.se 
Telefon 0500-43 32 30  
info@sjogerstadsenergi.se 
Besöksadress: Sjogerstadsvägen 9, Skultorp, Skövde

Facebook: Sjogerstads El

Eldistribution och elinstallation

Vi säljer den el du vill ha – men inte fossilbaserad!
Förnyelsebara energislag (vatten, vind, sol, bio) eller kärnkraft  

med litet CO2-avtryck för klimatets skull!


