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Ett år har gått sedan förra tid-
ningen kom ut. Framför dig 
har du ett väldigt innehållsrikt 
nummer, om jag får säga det 
själv. 

Olofströms Kraft har tre mål 
för vår verksamhet, mål som är 
kopplade till kommunens övergri-
pande mål. Vi ska arbeta för en 
säker elförsörjning, en säker vat-
tenförsörjning och en hållbar en-
ergiutveckling. Mål som vi under 
året har lagt ner mycket energi 
för att uppnå. Rom byggdes ju 
inte på en dag säger man ju, och 
det är likadant med att uppnå de 
mål man sätter. Men det är ju så 
att vet man bara var man ska, så 
kommer man förr eller senare dit. 
För att säkra upp vattenförsörj-
ningen har vi under året påbörjat ar-
betet med att få grundvatten från Bro-
mölla. Ett vatten som vi räknar med 
att kunna få i kranarna någon gång till 
sommaren. Verkligen spännande och 
absolut något att se fram emot. 

Samtidigt som denna vattenledning 
grävdes ner i gamla järnvägsbanken, la 
vi ner elledningar på vissa delar. Bland 
annat kommer Axeltorp och Råby att få 
en säkrare elmatning. Vi har även lagt 
ner en högspänningskabel mellan Olof-
ström och Kyrkhult. En ledning som gör 
att nu har vi en reservmatning till Kyrk-
hult och att boende längs med sträckan 
får en säkrare elleverans. Vi har utöver 
detta varit på flera andra ställen, så to-
talt under året kommer vi att investera 
21 miljoner i ledningsnät för el. 

En verklig trotjänare med 50 år på Olof-
ströms Kraft är Dan Orvegren. Han känner 
till det mesta av vad som hänt på bolaget 
under de 50 åren han har varit anställd. Läs 
artikeln om honom. Frågan är om någon 
som börjar jobba idag kommer upp i 50 år 
på arbetsplatsen.

Utbyggnad av vårt fibernät på landsbygden 
fortgår. Vi samordnar mycket i dessa projekt 
med våra utbyggnader av elledningarna, 
vilket gör att vi kan hålla nere kostnaderna. 
Förhoppningsvis kommer vi, tillsammans 
med fiberföreningarna, att uppnå kommu-
nens mål på att 95 % av fastigheterna skall 
ha möjlighet till ett bredband med 100 Mbit/s.

Avslutningsvis vill jag skicka med er en öns-
kan om en riktig God Jul och ett Gott nytt år!

/Per-Ola Svensson, VD Olofströms Kraft AB

VD:n har ordet Mina sidor
På Mina Sidor kan du få information 
om ditt abonnemang. 
Du kan se statistik över din energi-
förbrukning och se gamla fakturor. 

Logga in genom att ange ditt kund-
nummer och ditt lösenord.

Är du ny kund eller har glömt ditt lö-
senord, klickar du på länken ”Glömt 
lösenord? Ny kund?” och matar in 
ditt kundnummer som du fått från oss 
och väljer ”Skicka”. Du kommer då 
att få lösenord skickat till den epost-
adress som du har angett till oss.

Underlätta för dig – skaffa 
e-faktura/autogiro

E-faktura
• Fakturan kommer direkt till din
internetbank.

• Inga krångliga OCR-nummer att
fylla i.

• Inga pappersfakturor – belastar inte
miljön.

Autogiro
• Betalningen dras automatiskt från ditt
bankkonto på förfallodagen.

Kontakta din internetbank om du vill 
ha e-faktura och autogiro från oss. 

Facebook

Både Olofströms Kraft och 
Olofströms Kabel-TV finns 
på Facebook! 
Här lägger vi upp informa-
tion om driftstörningar, nyheter, allmän 
information. 
Följ oss gärna! 

Taxeändringar 2016

Elnättaxan höjs (rörlig + fast) i genom-
snitt med cirka 4,0 % (inkl. moms). 
Fjärrvärmetaxan höjs med 2,0 % (inkl. 
moms).
VA-taxan höjs med 5,0 % (inkl. moms) 
för förbrukningsavgiften (rörlig + fast). 
De aktuella taxorna finns på vår webb-
sida http://www.olofstromskraft.se/
taxoravgifter. 

Sverige digitaliseras och smarta e-lösningar tar allt större plats i kommunernas 
verksamheter. Genom att digitalisera kommuner, erbjuds möjligheter att öka service 
och samtidigt spara både tid och pengar. OKTV är en viktig del i att göra det möjligt 
att så många som möjligt får tillgång till bredband.

Läs Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering, SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting), framtidsspaning i detta ämne: 

Skolan
Inom bara några år kommer eleverna att kunna ta del av föreläsningar av de bästa lärarna 
i världen inom sitt område. Dessutom kan eleverna välja att titta på dessa lektioner när de 
är redo och klarat av tidigare steg i utbildningen. Lärarna kommer istället att mer liknas vid 
coacher. 

Vården
Fler och fler lösningar kommer ut på marknaden som håller koll på vår fysiska status. Detta 
kommer att göra stor skillnad för alla kroniker, exempelvis de med diabetes. Det kommer 
också avlasta vården om recept kan förnyas digitalt utan ett läkarbesök. På så sätt kan vi 
fördela enorma belopp till den förebyggande vården. 

Framtidsspaning om kommunernas digitalisering

Redaktör: Sofia Fredholm, OKAB, Layout & Produktion: Råd&Reklam AB, Olofström, Tryck: Mixiprint AB, Olofström, 2015



Dan Orvegren har varit 
Olofströms Kraft trogen i 50 år
Dan Orvegren är en välkänd profil på Olofströms Kraft, och även inom kommu-
nen och hos kunderna. Tidigare i höstas firade han sin 50-åriga arbetskarriär. 

1965 påbörjades Dans arbetskarriär. Under skoltiden praktiserade den 15 år gamla 
Dan hos elektrikerfirman Tibergs i Olofström. Det blev startskottet till hans 50-åriga 
arbetskarriär. Praktikplatsen väckte Dans intresse för el, så efter skolan sökte han och 
fick arbete hos Olofströms Kraft AB. 
 
- Jag började med att justera, rengöra och bygga om elmätare, berättar Dan. 
Några år senare började han som linjemontör. Tillsammans med sina äldre och mer 
erfarna arbetskamrater fick han lära sig bygga transformatorstationer och ledningsnät. 

- De äldre lärde mig olika knep och det var en oerhört lärorik tid, säger Dan. 

Detta var under en tidsepok när elvärmen blev allt mer populär, och elen på allvar fick 
sin genomslagskraft hos hushållen. 

1978 vidareutbildade Dan sig blev behörig elektriker. Samtidigt gick han över till under-
hållssidan, där han bland annat arbetade med att byta transformatorskåp och kraftled-
ningsstolpar. Han fortsatte vidare till nybyggnation, där han beredde och planerade nya 
projekt. Han har haft mycket kontakt med elinstallatörer i samband med nybyggnatio-
ner, säkringsändringar och flytt av mätarskåp. Som en spindel i nätet, kan man säga. 

Arbetet har gett honom god lokalkännedom om olika platser inom Olofströms Krafts 
koncessionsområde. 
- När jag åkt runt har jag hittat många vackra platser, som jag har återvänt till på min 
fritid. 
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Kryzzet
När du löst kryzzet
skickar du svaret senast 
31/1 2016 till:

Olofströms Kraft AB, 
Box 303
293 24 Olofström

Märk kuvertet ”Jul-kryzzet” 
Fina priser utlovas till de 
första rätta svaren.



Två trogna medarbetare har gått i pension
Efter över 40 år inom kommunen har Anna-Lena Gustavsson och 
Britt-Marie Svensson gått i pension. För Anna-Lena har ledorden 
varit att arbeta nära kunderna, medan kartor har varit Britt-Maries 
stora passion. 

Året var 1970 när Anna-Lena Gustavsson började som kanslist på Olof-
ströms kommun. Hon har under sina år som kommunanställd arbetat 
med avgifter för vatten och avlopp, sophämtning och hundskatt. 1999 
sålde kommunen VA-verksamheten till Olofströms Kraft. I samband 
med detta flyttade Anna-Lena över till kundtjänst på Olofströms Kraft. 
Hon hade fortsatt ansvar för debitering av vatten, avlopp och sophämt-
ning. Hundskatten avskaffades 1996. 

Britt-Marie Svensson började arbeta på Olofströms kommuns mätnings-
kontor 1971. Hon har under sina år som kommunanställd arbetat som 
kartritare och har haft hand om att rita olika typer av kartor. I mitten 
av 90-talet flyttade hon över till tekniska kontorets Arbetsavdelning, och 
blev administratör. 2002 överfördes verksamheten för park, gata och VA 
till Olofströms Kraft, och Britt-Marie började arbeta på Olofströms Kraft. 
I samband med detta fick hon återigen arbeta med sina kartor. Hon har 
bland annat haft ansvar för att redovisa VA- och fjärrvärmeledningar på 
kartorna. Hon har också inventerat och ritat in parkytorna, alltifrån
lekredskap, parkbänkar och papperskorgar. 
 
Det är med stor glädje vi ser tillbaka på åren med dessa trevliga med-
arbetare! 
Vi på Olofströms Kraft vill tacka för ett gott samarbete under dessa år! 

Jordkabel på Ivön underlättar för Pepparkaksbageriet
Såhär i juletid kan det passa med att berätta om Pepparkaks-
bageriet på Ivön.
 
Med sitt läge mitt i sjön Ivösjön, var ön Ivö speciellt utsatt för ström-
avbrott när det blåste mycket. Det påverkade livet för öborna, men 
nu är det ett minne blott. Sedan i våras är alla högspänningsled-
ningar nedgrävda på ön. Det finns också två matningsmöjligheter 
ut till ön som i framtiden kommer kunna styras via fjärr från Olof-
ström vid ett avbrott. Detta förkortar ett eventuellt avbrott avsevärt 
med tanke på tiden det tar att ta sig ut till ön.

Att Ivö har ett eget pepparkaksbageri känner kanske inte så 
många till. Ifö-bageriet har gamla anor. 1950 grundades företaget i 
Sibbhult, och flyttades fem år senare till Tydinge, strax utanför Bro-
by. 1964 köptes bageriet av Göthe och Elin Petersen som flyttade 
det till Ivö. 1990 övertog familjen Andersson bageriet, och ägs och 
drivs idag av barnen Patric Andersson och Lise-Lotte Persson. 

På Ivö bakas två sorters pepparkakor; Broby och Öljehult. Från 
augusti till december går produktionen på högvarv. Varje dag sätts 
nya degar som bakas dagen därpå. Det tillverkas cirka 300 000 
pepparkakor eller cirka 5 000 burkar/dygn. I och med att elled-
ningarna numera ligger nedgrävda har livet blivit lite lättare för 
bageriet. 

- Nu behöver vi inte vara oroliga att strömmen går mitt i peppar-
kaksbaket, säger Patric Andersson. Tidigare var vi tvungna att pla-
nera produktionen efter vädret. Visste vi att det skulle blåsa myck-
et, bakade vi våra pepparkakor under andra tider. Patric fortsätter: 
Om strömmen gick när vi hade pepparkakorna i ugnen kunde vi 
inte få ut dem, utan de brändes fast. Vi kunde stå lång tid efteråt 
och försöka få bort de brända bitarna från ugnen. 
 
Sedan det blev klart med nedgrävningen av elledningarna har det 
inte varit något strömavbrott alls. 

Från vänster: Britt-Marie Svensson och Anna-Lena Gustavsson

Patric Andersson



Snabbt bredband åt alla
Regeringen har tagit fram ett nationellt mål för bredbandsutbyggnad. 2020 ska 90 % av landets invånare och företag har tillgång 
till 100 Mbit/s bredband. Olofströms kommun har som mål att 95 % ska ha tillgång till 100 Mbit/s.

Olofströms Kabel-TV är i full gång med att bygga ut bredbandsnät så att så många som möjligt kan få tillgång till minst 100 Mbit/s bred-
band. Tätorterna i Olofström, Jämshög och Kyrkhult är näst intill utbyggda med bredband som når de nationella målen. Det innebär att 
i princip alla villaägare och hyresgäster i tätorten Olofström kan få tillgång till snabbt bredband, med hastigheter på upp till 250 Mbit/s. 

Utanför tätorterna pågår utbyggnad av fibernätet. Just nu erbjuder vi områdena kring Gränum, Hässlehult och Näsum fiber. Samtidigt 
projekteras områden kring Rislycke, Lönnemåla och Slagesnäs. Vi har ett gott samarbete med fiberföreningarna runt om. Tillsammans 
arbetar vi med samma mål i sikte och strävar mot att alla ska erbjudas tillgång till snabbt bredband. 

Hör av dig till oss på OKTV om du vill veta mera eller gå in på vår webbsida www.oktv.se. Välkommen till framtiden med oss på OKTV! 

I samband med nybyggnationen av Vilbokens förskola var vi, under november månad, 
tvungna att flytta befintliga ledningar. Detta innebar avbrott på internet, kabel-TV och 
IP-telefoni samt elnätet. Vi försökte göra det så lindrigt för våra kunder och utförde det 
mesta av arbetet under nattetid. Området som påverkades var området väster om väg 
15, med några undantag. Arbetet har gått enligt plan och vi hoppas att våra kunder har 
haft förståelse. 

Flytt av transformator på Vilboken

Den nya vattenledningen från Bromölla till Olofström kommer förse Olofströms 
kommun med det bästa kranvattnet. I höstas utsågs Bromölla som vinnare i Kran-
vattentävlingen 2015
 
Byggandet av den nya vattenledningen från Bromölla till Olofström är nu inne på etapp 
3, som är den sista etappen. Etappen löper från kommungränsen till vattenverket i 
Olofström. I slutet av sommaren 2016 beräknas Olofströms kommun få det nya vattnet 
i sina kranar. Olofström kommer inte att försörjas till 100 % från vattentäkten i Bromölla, 
utan man kommer att blanda in cirka 25 % eget grundvatten. Vidare kommer man att 
avhärda vattnet i Olofströms vattenverk innan det når konsumenterna. 
 
I oktober utsågs Bromölla som vinnare i Kranvattentävlingen 2015. Juryns omdöme var: 
”Klockrent med en uppiggande, porlande känsla. Ett riktigt lyxvatten. Gnistrande rent 
och friskt, men ändå smakfullt med karaktär. Ett vatten som andas hälsa och välbefin-
nande.”  

Anders Johnsson, avdelningschef på Skåne Blekinge Vattentjänst, kommenterar vin-
sten: 
– Vi har ingenting i vattnet. Det är det som är nyckeln. Vi har inte i några tillsatser över-
huvudtaget, inget klor eller några andra kemikalier. Det är rent grundvatten. 
 
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT, har driftansvaret för vatten- och avlopps-
anläggningar i Olofströms kommun.

Snart kommer Olofström få ta del av Sveriges bästa kranvatten



Lyckat barnarrangemang under Nässelfrossan

En tisdag eftermiddag i juni gästades vi av glada barn, och några för-
äldrar, som var med på vårt Nässelfrossearrangemang ”I flyktens spår”. 
Iklädda sina nya reflexvästar traskade vi ut i gemensam trupp till vårt 
fjärrvärmeverk där barnen fick se hur flisen blev till värme. Många frågor 
ställdes om bland annat hur hög skorstenen var (rätt svar är 36 m), hur 
mycket flis som får plats i grävskopan och varför flisen är blöt.

Efter detta gick vi ut i skogen bakom vårt kontor där vi började med att 
leta spår efter olika djur. Även här var barnen nyfikna och ville gärna 
berätta om när de såg en älg eller ett rådjur. ”Rådjuren äter upp farmors 
blommor”, berättade ett barn.

Gunhild Gröndalen från biblioteket berättade på ett inlevelsefullt sätt en 
fantastisk berättelse om en näktergal. Hennes berättelse fängslade oss 
alla och alla satt stilla i skogen och bara lyssnade.

Vi hade tur med vädret ända tills vi precis fikat klart. Då öppnade sig him-
len och regnet stod som spön i backen. Vi trotsade vädret och gav oss ut 
på en spännande skattjakt efter rövarnas skatt. Barnen hjälptes åt att leta 
och hittade till slut både en nyckel, en pengapåse, en piratflagga och en 
skattkista med guldpengar till barnen.

En lyckad eftermiddag med både kunskap och skratt! Tack alla som var 
med!

Olofströms Kraft arbetar aktivt med att informera invånarna i Olofströms 
kommun om vilken nytta de har av Olofströms Krafts tjänster. 
Som ett led i detta har vi under året haft flera informationsträffar. 

I juni månad bjöd vi in nyanlända människor till information om våra verksam-
heter och våra tjänster. Det var ett samarrangemang med Humanus Utbildning 
Syd i Olofström, som även bistod med tolk. Många frågor ställdes och många 
frågetecken rätades ut. Vi tackar alla som varit här för två trevliga eftermiddagar! 

Samhällsinformation för kommunens invånare

Ett annat samhällsnyttigt möte var när vi presenterade Olofströms Kraft 
för PRO i Kyrkhult. Trivsel kombinerades med information och allmänna 
frågor om vad elen kostar och hur många som använder internet. Träf-
fen var mycket uppskattad av alla!

Vi på Olofströms Kraft har alltid barnen i fokus. Med utgångspunkt från detta arrangerade vi ett barnarrangemang under 
årets Nässelfrossa. Det blev en både lärorik och rolig eftermiddag för både stora och små. 



Shiloh Industries satsar på fjärrvärme

Shiloh Industries är en ledande global leverantör av metallpro-
dukter till fordonsindustrin och allmän industri. Produktionspro-
cesserna omfattar pressning, gjutning. Tidigare fick man sin 
uppvärmning från Volvo, men i samband med att Volvo renodlade 
sin verksamhet att enbart arbeta med sin kärnverksamhet, blev 
det aktuellt för Shiloh att se sig om efter en annan leverantör av 
uppvärmning av sina lokaler. 

– När vi räknade på kostnaderna att ansluta oss till Olofströms 
Krafts fjärrvärme visade sig att vi kommer att spara in vår inves-
tering på 4-5 år, säger Krister Svensson, Projektledare på Shiloh 
Industries. 
Att det dessutom blev en mer miljövänlig lösning är en positiv 
bonus. Att ansluta sig till fjärrvärme är det första steget i en större 
satsning hos Shiloh Industries. Framöver kommer man att satsa 
på återvinning av utsugsgaserna och att ta tillvara på värmen från 
sina processer.

Tidplanen att ansluta sig till fjärrvärme var väldigt snäv. Diskus-
sionerna mellan Shiloh Industries och Olofströms Kraft påbörja-
des för ett år sedan och den slutliga beställningen kom i somras. 
Redan under oktober månad var fjärrvärmeinstallationen driftsatt 
och levererade värme.

– Allt har gått väldigt smidigt, från de första planerna till färdig leverans. 
Samarbetet med Olofströms Kraft och underleverantörerna har löpt på 
väldigt bra och alla har verkligen dragit sitt strå till stacken, säger Krister 
Svensson. 

Armeringmattor, björkstammar och garn i Skördedagens dekoration

Till Skördedagen i oktober månad pyntades Torget med vackra, innovativa blomsterinstallationer. Bakom prydnaden ligger 
mycket tanke och känsla. Problemlösning på hög nivå kan man säga. 

Allt började med att kommunens tekniska samordnare för offentlig miljö, Daniel Ottosson, skissade fram ett förslag på dekorationen. 
Han ville använda rostiga armeringsmattor och björkstammar. Skissen lämnades till ansvarig Siv Magnusson på Olofströms Krafts 
avdelning Park & miljö. Hon satte sina medarbetare i arbetet med att ta skissen vidare till färdig lösning. Det visade sig vara knivigare 
än vad det såg ut att vara på pappret. Den största utmaningen var att få armeringsmattorna stabila och säkra. Det löstes med grova 
förstärkningar i botten av blomlådorna som armeringsnäten fästes vid. 

I kommunens beställning skulle valet av färger på växter och blommor hämtas från Skördedagens logotyp. Kombinationen av de råa, 
lite karga armeringsnätet mot de vitsvarta björkstammarna tillsammans med de jordiga färgerna, de orangea pumporna och de röda 
äpplena blev väldigt lyckat. Att det dessutom mjukades till med garn i samma färger som blommorna blev pricken över i:et. 

=

Fler och fler företagskunder ansluter sig till Olofströms Krafts fjärrvärme. Senast i raden är det Shiloh Industries, som sedan 
en månad tillbaka är inkopplat. 

Tommy Jönsson OKAB, Krister Svensson Shiloh Industries och Mats Håkan Svenningsson OKAB



GRUPPFÖRSÄNDELSE 
TILL FÖRETAG & HUSHÅLL

Följ med på en resa till våra fem vat-
tenkraftstationer. Det blir en resa full 
med känslor och respekt för den ti-
den som varit och som fortfarande 
är. Vi kommer att få beskåda impo-
nerande vyer och byggnader, och 
vi kommer att fascineras av de kun-
skaper som legat till grund för dessa 
vattenkraftverk. En kulturhistoriskt 
intressant färd genom industrihisto-
riska nedslag i historien. 

Längs Ronnebyån ligger tre av Olof-
ströms Krafts vattenkraftstationer. 

I skogen utanför Konga, ligger Krok-
fjorden som är vår nyaste kraftstation, 
byggd 1990. I den ganska anspråkslösa 
byggnaden ser vi elskåp, reservbatteri 
och den obligatoriska loggboken, där 
montörerna varje vecka fyller i vad som 
gjorts. Vi går ner för en spiraltrappa. En 
kanal leder vattnet fram till generatorn 
i kraftstationen och leds sedan vidare 
genom en 750 m lång tunnel.

Turen går vidare längs Ronnebyån. 
Vi kommer fram till en oerhört vacker 
miljö och möts av en mäktig byggnad. 
Klåvben kraftstation byggdes 1949 och 
är den station som alstrar mest energi, 
2 700 kW. Hissen leder oss långt ner 
i berget. Därnere möts vi av en impo-
nerande generator som samsas med 
sovande fladdermöss. Ett svart hål i 
berget visar tunneln där vattnet kom-
mer ut ur turbinen. Det är lite kallt och 
ruggigt, men samtidigt en riktigt spän-
nande miljö.

Vi färdas längre ner längs Ronnebyån 
till kraftstationen Långgölsmåla. Statio-
nen byggdes redan 1935 och helreno-
verades förra året. Inne i byggnaden 
står den skinande blå generatorn. Det 
är rent och välstädat. Dammen ligger 
som en spegel med vattnet som reflek-
terar de vackra höstfärgade träden som 
ligger längs ån.

Vi lämnar Ronnebyån och beger oss 
till Holjeån, där våra två andra kraft-
stationer ligger. Gonarps kraftstation, 
byggdes 1938 och är den näst minsta 
stationen. Det är fridfullt och lugnt. Till 
sist bär färden oss till Södra Sund, 
vårt äldsta och minsta vattenkraftverk, 
byggd redan 1924. Södra Sund ser 
nästan ut som en kyrka med högt i tak 
och vackra fönsterbågar. 

Gemensamt för de fem vattenkraftsta-
tionerna är de slående miljöerna, de 
imponerande byggnaderna och det 
gamla, gedigna hantverket. Samtidigt 
ligger det i människans natur att stän-
digt vilja utvecklas och att bli bättre. Det 
är det som driver utvecklingen framåt! 

Fem vattenkraftstationer i två åar




