OLOFSTRÖMS KRAFT MAJ 2016

Sommarbrev
Sommaren är i antågande. Vi på Olofströms Kraft vill i detta
brev berätta vad som har hänt den senaste tiden. Allt för att du
som kund ska känna dig delaktig och uppdaterad.
Vi finns alltid där för dig. Vi ser till att du får el in i huset, att du
får rent vatten i kranen och att du får värme i din bostad. Vi ser
till att du kan surfa på nätet, att du kan titta på TV, ringa till dina
vänner och att vi har en blomstrande kommun.
Kort sagt - vi ger dig LIVSKVALITET!

GLAD SOMMAR!

Nu lanserar vi vår app
Olofströms Krafts nya app är en ny kanal där du får
koll på din energianvändning och kan uträtta dina
energiärenden på ett enkelt och smidigt sätt.
I appen kan du gå in på Mina sidor, se din förbrukning på el och fjärrvärme, se dina fakturor, få viktig
information, kontakta kundservice med mera.
Appen laddar du ner på App Store eller Google
Play, beroende på vilken telefon du har.

QR-kod på fakturan

Nya webbplatser
Under maj månad
lanserar vi våra två nya
webbplatser. Håll utkik!
www.olofstromskraft.se
www.oktv.se

Nu inför vi QR-kod på fakturan. Vår
QR-kod innehåller all betalinformation
du behöver för att genomföra din
betalning.
Gör så här: Scanna QR-koden på din faktura med
hjälp av din bank-app. Med ett klick godkänner du
betalningen av fakturan i din bank-app. Snabbt,
enkelt och säkert.
Läs mer på www.usingqr.se.

Nu höjer vi din bredbandshastighet utan extra kostnad
Du får snabbare bredband och betalar inget extra. Du behöver inte göra någonting, utan övergången till den snabbare hastigheten sker automatiskt.
FIBER
Tidigare hastighet
Ny hastighet
3/1			
10/1
5/1			
20/5
10/1			
50/10
20/5			
100/10
50/10			
100/50
100/10			100/100
250/25			250/100
500/50			500/100

KOAX
Tidigare hastighet
Ny hastighet
3/1			
5/1
5/1			
10/1
10/1			
20/5
20/5			
50/10
50/10			
100/10
100/10			100/25
250/25			250/25

Vi vill att små busfrön ska växa och
bjuder in alla barn för att så fröer
med oss. Ta med krukan hem och följ
växtkraften.

Sommar och vatten hör ihop!
Visst är det härligt att se när barnen
leker i vattenspridaren, när det badas
i pooler och badtunnor, när det vattnas i trädgårdar så det blir lummigt
och grönt.

Fotografera när fröet börjar gro och
växten står i full blom och skicka in
bilderna till info@okab.net.
Fina priser går att vinna!

Barnkalaset är lördagen den 14 maj
klockan 11.00 - 13.00 på Storlekplatsen.
Välkommen!

Under sommaren använder många
mer vatten än under resten av året.
Gör det enkelt att ha koll på hur
mycket vatten du använder genom att
använda Mina sidor på vår hemsida,
www.olofstromskraft.se.

Busfrö-tävling:
Så ett frö - fotografera - vin

Bli ett busfrö med oss!

Fiber i Gränum
Nu planerar vi att bygga ut vårt fibernät i Gränum. I mitten av april skickades det
ut informationsmaterial till de villor som har möjlighet att koppla in sig framöver.
Planen är att villorna ska vara installerade under 2017.

Lämna vattenavläsning redan nu och
gör det igen efter sommaren. Då får du
snabbt reda på hur mycket vatten du
har förbrukat.

Läs mer om våra utbyggnadsplaner för fiber på vår hemsida www.oktv.se.

I år fyller Olofströms Kraft 85 år. Vi har varit med om en fantastisk resa - och resan fortsätter! Välkommen att följa med på vår resa!
1898

1900

Den första elgeneratorn
installeras på
Olofströms Bruk.
Överskottet av el säljs
till närliggande
bostäder.

1931

Olofströms Kraft
AB bildas.

1991

85 år!

Alfa Laval köper
Olofströms Bruk och tar
över kraftproduktionen
i Holjeån.

1949

Klåvben kraftstation
byggs tillsammans
med Sydkraft.

1969

Volvo köper
Olofströms Bruk och
Olofströms Kraft AB
blir ett fristående
bolag inom Alfa Laval.

Tetra Pak köper Alfa
Laval och Olofströms
Kraft AB övergår i Tetra
Paks ägo.

1993

Olofströms kommun
köper Olofström Kraft
AB.

1986

Dotterbolaget
Olofströms
Energiservice
bildas.

1994

Olofströms Kraft
köper Olofströms
Fjärrvärme.

1997
1996

Elmarknaden
avregleras.
Olofströms Kraft AB
delas i två delar Olofströms Kraft AB
och Blekinge Energi
AB.

1996

Östra området
säljs till Klippan
Rönnedals Energi
AB.

Blekinge Energi
AB säljs till Norsk
Hydro AB.

1998

Ett bioeldat
fjärrvärmeverk
byggs och tas i
bruk.

1999

Olofströms Kraft AB
förvärvar Olofströms
Kabel-TV AB av
Olofströmshus AB.

2002

Olofströms Kraft AB förvärvar
vatten- och renhållningsverksamhet
av Olofströms kommun och bildar
Olofström Miljö och Vatten AB.

2004

Olofströms Kraft AB säljer
renhållningsverksamheten till
Västblekinge Miljö AB.

2005

Olofströms Kraft AB övertar
verksamheterna i Olofströms
Fjärrvärme AB, Olofströms Miljö
och Teknik AB och Olofströms Miljö
och Vatten AB genom fusion av
bolagen.

2014

SBVT AB (Skåne
Blekinge Vattentjänst
AB) bildas.
Gemensamt driftbolag
för vatten och avloppsanläggningar i Olofström,
Bromölla, Östra Göinge
och Osby kommuner.

n!

Från handkraft till maskiner en historisk resa på årets Nässelfrossa
Tisdagen den 28 juni klockan 14-16 bjuder vi in till
årets Nässelfrossearrangemang på Olofströms Kraft.
Det kommer att bli en resa i Olofströms Krafts utveckling från handkraft till maskiner. Vi kommer att
visa hur vårt arbete har ändrats under de 85 år som
vi varit verksamma. Tore Gillberg är på plats och berättar om vår historia genom personliga berättelser.
Varmt välkomna!
Anmälan sker via Nässelfrossan på
www.nasselfrossa.se.
Arrangemanget är gratis. Max antal besökare är 20
personer. Först till kvarn gäller.

Information om ersättning efter strömavbrott
Om oturen är framme och du blir drabbad av strömavbrott under en sammanhängande period av minst 12 timmar, kan du som elnätskund ha rätt till avbrottsersättning.
Om skador uppstår i samband med avbrottet som inte täcks av avbrottsersättningen
kan du ha rätt till skadestånd.
Mer information om avbrottsersättning/skadestånd finns att läsa på vår hemsida
www.olofstromskraft.se.
Har du ytterligare frågor är du välkommen att skicka meddelande till oss på
info@okab.net eller ring oss på telefon 0454 – 980 00.

När någonting händer
Lämna din epost-adress och mobilnummer, så får du snabb information från oss.
Skicka till info@okab.net.

