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Vd har ordet

Minnen från förr

Den 13 oktober 1931 grundades Olofströms Kraft. Det 
betyder att vi år 2021 fyller 90 år och det vill vi fira till-
sammans med våra kunder. Under hela 2021 kommer 
vi varje månad uppmärksamma vårt jubileum. Det kan 
vara allt från öppet hus, konstutställning, uppdatering-
ar i appen, sponsring, extra fina planteringar, mm. Håll 
utkik i vår app där vi kommer lägga upp en evene-
mangskalender. Du kommer även hitta information på 
vår hemsida och Facebook. 

Självklart tar vårt firande hänsyn till restriktionerna 
kring Covid-19.

På bilden ovan syns Olofströms Krafts gubbar ta 
en fikapaus 1959. I bakgrunden skymtar husen på 
Ekerydsplan. Männen på bilden är Maurits Nordfelt, 
Lasse Pettersson, Torsten Nilsson och Erland  
Gummesson.
 
Har du någon gammal bild från Olofströms Kraft som 
du vill dela med dig av? Vi skulle bli väldigt glada över 
att få in lite bilder eller historier från förr. Kontaktinfor-
mation finns på baksidan av tidningen. 
 
Tack till Leif Johnsson som bidragit med bilden ovan.

Vart är vi på väg detta konstiga år 2020. Januari 
månad var långt ifrån den kalla vintermånad som 
den ska vara. Detta kan avläsas på många sätt, 
bland annat på termometern som kanske är det 
vanligaste för alla. Men vi kan även avläsa det på 
försäljningen av el och fjärrvärme som sjönk många 
procent under denna månad. Elförbrukningen mins-
kade med 15 % och fjärrvärmeförbrukningen mins-
kade med 25 %. Kan detta vara en följd av ändrat 
klimat eller är det naturliga svängningar i vädret? 
Visst kan man tycka det troliga är att klimatet ändå 
har förändrats emot hur det var när jag var liten.

Sedan kom viruset Corona som påverkade oss 
alla mer eller mindre. Vissa företag stängde ner sin 
verksamhet, många jobbade och jobbar fortfaran-
de hemifrån. Som det ser ut idag kommer det inte 
på länge gå tillbaka till hur det var förr. Säkert inte 
förrän det kommer ett vaccin, men förmodligen inte 
ens då. Förhoppningsvis behåller vi vissa delar av 
det vi har lärt oss och anpassat oss till. Vi kommer 
förhoppningsvis att ha fler videomöten, vilket vi 
lärt oss ha och därmed resa lite mindre. Reser vi 
mindre blir det mindre utsläpp och det vinner vi alla 
på, speciellt vår miljö.

Något som säkert kommer ändras snart och som 
redan har börjat, om än i liten skala är våra bilar. 
Diesel och bensinbilarnas tid är snart förbi. Om inte 
annat kan man se det på alla annonser på bilar 
som finns i tidningarna. Din nästa bil är en elbil i 
vart fall om du ska byta om ett par år. Vi håller på 
att förbereda oss för detta. Mer elbilar innebär att 
vi kommer leverera mer el och då måste vi klara av 
detta. Vi måste alltså förstärka våra elleveranser 
med nya kablar då förbrukningen ökar. Det gäller i 
hemmet också , vilket kan vara något att tänka på. 
Att ladda i ett vanligt uttag fungerar men är inte att 
rekommendera då dessa lätt överbelastas och blir 
varma och vad som händer då vet man inte. Så om 
ni skaffar er en elbil sätt då upp en riktig elbilslad-
dare. 

Vi har under året investerat i solceller på några av 
våra tak. Vi bidrar alltså även vi till att minska vårt 
köp av elenergi från någon annan energiproduktion 
än solen som vi själv plockar ner i dessa solceller. 
Det får man väl säga är bra. Om alla gör något 
varje dag för att minska sin miljöbelastning, har 
man efter ett antal år kommit dit man vill förr eller 

senare. Koldioxidneutralt är ett 
mål att sikta mot.

Per-Ola Svensson 
vd Olofströms Kraft AB



På gården i Kylinge huserar hundratals kor med flera 
viktiga uppgifter; producera mjölk, bidra med gödsel 
till åkrarna och skapa biogas. 
Det var i januari som vår kund Peter Svensson påbör-
jade bygget av en biogasanläggning. Tankarna på att 
själv framställa förnybar energi hade han haft ett tag. 
När det var dags att bygga ny gödselbrunn kändes 
det som ett naturligt steg att förverkliga idén om att 
bygga en egen biogasanläggning. Rötkammaren stod 
blank och fin på gårdsplanen i juli, Peter hade då 
byggt den själv tillsammans med gårdens anställda.  
Biogas är en förnybar energikälla som bland annat 
bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri 
miljö. Det sker exempelvis när gödsel bryts ner av 
mikroorganismer i en rötkammare. Anläggningen 
styrs automatiskt och dagligen pumpas en viss 
mängd gödsel in och ur rötkammaren. Rötningspro-
cessen producerar biogas (metan) som sedan kan 
användas till både el och värme på gården. All gödsel 
går till biogasanläggningen. Rötresterna som blir kvar 
efter rötningen sprids sedan ut på åkrarna. Gödslet 
ger faktiskt mer näring efter att det genomgått röt-
ningsprocessen eftersom det är mer vätska i och inte 
lägger sig som klumpar på åkern, berättar Peter. 
Peter har redan planer för framtiden. På sikt är hans 
nästa mål att kunna använda biogasen till att köra 
gårdens fordon med. 

Gården som  
producerar 
förnybar energi 

Snart får du  
en smartare  
elmätare
För att bidra till ett smartare och mer hållbart samhäl-
le har vi påbörjat ett stort projekt med att byta ut alla 
våra kunders elmätare till nästa generations smarta 
mätare. De nya mätarna har en rad funktioner, bl.a. 
går det att läsa av aktuellt effektuttag samt spänning 
och ström per fas. De kan också ge oss information 
om strömavbrott eller andra avvikelser i elleveransen. 
Elmätarna är utrustade med ett kundgränssnitt som i 
framtiden ska kunna ge kunden ökad förståelse och 
kontroll över sin elanvändning, vilket kan resultera i 
energibesparingar. 

Fakta:
I september 2018 tog regeringen beslut om krav på 
nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet 

innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller 
uppdatera sina elmätare senast 1 januari 2025. 

Vårt arbete med elmätarbytet påbörjades under hösten 2020 
och pågår i flera etapper. Totalt är det cirka 13 500 elmätare 
som ska bytas ut. De kommer bytas av Johannes Olsson från 
Olofströms Kraft och en extern firma. Du kommer få mer infor-
mation när vi är i ditt område och utför mätarbyte.



Välkommen till 
OKTV när det 
passar dig
För att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre service 
satte vi i våras upp utlämningsskåp utanför vår entré. 
Där kan du som kund hämta och lämna modem, avtal 
och annat som, beställts från oss. Du får ett skåpsnum-
mer och en pinkod, sedan är det bara att hämta din 
beställning när det passar dig. Perfekt om du inte har 
möjlighet att besöka oss under våra öppettider. Skåpen 
har blivit väldigt uppskattade bland våra kunder och det 
är många som vill använda dem. 
Idén till utlämningsskåpen kom i samband med att re-
ceptionen i våras stängdes för besök (för att undvika 
risken för spridning av Covid-19). Men eftersom skåpen 
blivit så uppskattade kommer de självklart finnas kvar 
även när receptionen öppnar igen. 

OKTV kan erbjuda bredband till 99 procent av hushållen i 
Olofströms kommun. Vi har därmed uppfyllt kommunens 
bredbandsmål; att 95 procent av företagen och hushållen 
inom Olofströms kommun bör ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s senast år 2020. 
Regeringen har visionen ett helt uppkopplat Sverige. Detta 
för att skapa förutsättningar för att bo och verka i hela 
landet, driva tillväxt och innovativ produktion. Målsättning-
en är att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 
1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent 
bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha 
tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.  
På www.oktv.se/bestall-fiber kan du se vilka möjligheter du 
har till uppkoppling. 

Ett Uppkopplat 
Olofström



Njut av Olofströms 
gröna miljöer
På uppdrag av kommunen sköter vi på Park & Miljö kommunens grö-
na ytor, parker, idrottsplatser, dagis- och skolgårdar med mera. Vi 
arbetar med gräsröjning, lövhantering och halkbekämpning runt våra 
cykelbanor, rid- och vandringsleder. Vi ser till att det är snyggt och 
rent i vår offentliga miljö. Ett av våra signum som vi är mycket stolta 
över är våra fantastiskt fina säsongsblommor som våra medarbeta-
re komponerar och sköter med varsam hand. Vi arbetar hårt för att 
Olofströms invånare och besökare ska trivas i kommunens utemiljö.  
Vi tror att våra offentliga gröna miljöer spelar en mycket viktig roll 
för vår hälsa och vårt välbefinnande. Nästan aldrig tidigare har 
det varit viktigare för oss att kunna gå ut och både njuta och nytt-
ja våra gröna närmiljöer. Tänk också på att använda dessa miljöer. 
Ta lunch-mackan med dig och sätt dig på å-bryggan nere vid Stor-
leksplatsen en stund. Har du tur får du se kungsfiskaren flyga förbi. 
Vandra en bit längs Blekingeleden på helgen, eller åk upp till Tulse-
boda Brunn och strosa i den vackra parken. Om du promenerar vid  
Södersjön när det skymmer får du se den nya bryggan som vi på 
Olofströms Kraft varit med och sponsrat med belysning. Olofström 
har fantastiska gröna miljöer!
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Vi vill minska klimatpåverkan och samtidigt erbjuda våra 
kunder möjligheten att ta emot och hantera post från 
oss digitalt. Därför anslöt vi oss i augusti till Kivra. Är du 
som kund ansluten till Kivra får du därmed möjlighet att 
ta emot och betala fakturan till oss via Kivra. Ett snabbt, 
smart och miljöklokt val både för oss och för dig.

Tack för att ni sparar på 
miljön!

Vi ger livskvalitet
Vid ett hjärtstopp är det viktigt att agera snabbt och 
personens liv kan hänga på om det finns en hjärtstarta-
re i närheten eller ej. Vi har därför valt att installera en 
hjärtstartare vid vår huvudentré så att vem som helst 
ska kunna hjälpa till vid en nödsituation. Underhållet av 
hjärtstartaren utförs av FRG-Olofström.
Vi har även sponsrat hjärtstartare till ett antal föreningar 
runt om i kommunen. 
 
Vi ger livskvalitet på många olika sätt och kan vi även 
rädda liv så ska vi göra det.

På www.hjartstartarregistret.se/ kan du se var närmsta 
hjärtstartare finns. 

Tack för att ni tog er tid 
att påverka!
I januari gjorde vi med hjälp av undersökningsföretaget 
Novus en omfattande kundundersökning i Olofströms 
kommun. Vi ville få mer information om hur allmänheten 
och våra kunder uppfattar oss. Allt för ett fortsatt arbete 
i rätt riktning. Bland annat kom det fram att våra kunder 
ville veta mer om vad vi gör. Detta tog vi till oss och på 
vår hemsida www.olofstromskraft.se/projekt går det att 
läsa om olika arbeten som görs i vårt nätområde. 
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När det är dags att köpa ny bil är det många som väljer 
en bil som går att köra på el. Ett klokt val för miljön men 
också en del att tänka på innan, t.ex. var ska bilen lad-
das hemma? Om du som privatperson tänker installera 
en laddbox vid din fastighet kan du söka bidrag för det. 
Ladda-hemma stödet innebär att du kan ansöka om att 
få tillbaka hälften av kostnaden för installation och inköp 
av en uppkopplad laddbox. Genom att skicka in kvitto 
till Naturvårdsverket kan du få halva kostnaden återbe-
tald – upp till ett maxbelopp på 10 000 kronor. Läs mer 
på: www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/
Ladda-bilen/

Ladda bilen hemma

Panta julgranen
Under Tjugondag Knut 2020 kunde de som ville lämna 
sin julgran till oss och i utbyte få en Sverigelott. Vi fick 
in många granar som vi flisade och eldade med i vårt 
fjärrvärmeverk. Vi jobbar för en fossilfri produktion och 
insamlingen av julgranar tyckte vi var både en fin gest 
och en symbolik för vårt miljöarbete. 

I vanliga fall eldar vi med lokalproducerat flis och 
skogsavfall. Fjärrvärmen går ut till kunder i både villor, 
flerbostadshus och lokaler. Askan som blir, återför vi till 
skogen där den fungerar som näring och knyter ihop 
kretsloppet.
 
Vi startar upp 2021 och vårt 90-årsjubileum med  
julgranspantning. Välkomna 13 januari 2021 för att  
lämna granen och få en Sverigelott som tack. 

Under hösten eftersökte vi tio testpiloter som ville testa 
den smarta termostaten från Ngenic. Det var många 
som ville få koll på värmen i sitt hus och hjälpa oss i 
vårt klimatarbete. 

Bland de kommentarer vi fick var det många som var 
intresserade av att få en jämnare inomhustemperatur 
genom att termostaten känner av vädret. Det var också 
de som tyckte det var ett naturligt steg att koppla in 
en smart termostat då de redan har smart belysning, 
smarta högtalare och liknande. Vi hoppas våra testpi-
loter kommer bli nöjda och få de resultat de önskar. Vi 
kommer återkomma till dem igen för att analysera om 
de kunnat minska sin elförbrukning, fått jämnare inom-
hustemperatur mm.  

Kunder testar  
klimatsmart termostat



Lös korsordet och 
skicka in meningen som 
du fått fram i de gröna 
rutorna, till:

Olofströms Kraft AB
Box 303
293 24 Olofström

Eller mejla till:
tavling@okab.net

Märk ditt svar med  
”Korsord” 

Lycka till!

Namn:  
______________________ 

Adress:  
______________________ 

______________________ 

Lösenord:  
______________________

Senast den 11 januari 
2021 vill vi ha ditt svar. 

Taxeändringar 2021
 

Enligt styrelsebeslut 9/10-2020
Fjärrvärmetaxan är oförändrad.
Elnätstaxan är oförändrad.
Förslag att VA-taxan höjs med 4,5 % (inkl. moms),  
beslut fattas av kommunfullmäktige.
De aktuella taxorna finns även på  
www.olofstromskraft.se

Vinstchans

Vårt fokus är att säkerställa våra leveranser av el, 
fjärrvärme, bredband, tv och telefoni även vid en 
pandemi. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens samt 
regeringens beslut och rekommendationer. Med anled-
ning av detta har vårt kontor stängt för besök. Du som 
vill besöka oss kan istället kontakta oss på något av 
sätten nedan: 

• Besök oss i appen: Olofströms Kraft
• Ring oss på 0454 – 980 00 (OKAB) eller  

0454 – 980 50 (OKTV)
• Chatta med oss direkt på www.olofstromskraft.se
• Mejla till kund@okab.net eller info@oktv.se
• Eller besök vår hemsida www.oktv.se eller  

Facebook/oktv.se, Facebook/olofstromskraft  

Vi prioritera akuta felanmälningar och kontaktar dig 
innan vi kommer hem till dig, för att lyssna av så det 
inte finns några symtom hos dig eller någon i famil-
jen. Vi vill att du ska känna dig trygg med att både 
våra medarbetare och entreprenörer följer de råd och 
riktlinjer som kommer från myndigheterna. Tillsam-
mans minskar vi smittspridningen. 

Vi har solceller 
Ett av de tre mål vi arbetar mot är hållbar ener-
giutveckling. Det innebär att vi försöker minska  
miljöpåverkan och bland annat satsa på förnybar 
energi. Till förnybar energi hör b.la. vattenkraft 
och solenergi. 
Under hösten sattes solpaneler upp på några av våra 
garagetak. Tillsammans bildar panelerna en yta på 
80 m² och kommer kunna ge en energimängd på ca  
50 000 kWh. Inne i vår kontorslokal kommer en 
display sättas upp så att vi i realtid kan ha koll på 
hur mycket el som produceras, hur mycket vi gör 
av med och hur mycket koldioxidutsläpp vi und-
viker. Detta är ytterligare ett steg mot en klimats-
mart framtid.

Vi finns digitalt


