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Taxeändringar 2022

Fjärrvärmetaxan  
Styrelsen beslutade 2021-09-24 att höja fjärrvärmetaxan med 2 %. Grunden för prisökningen är allmänt 
ökade kostnader samt ökat underhållsbehov. Vi gör fortlöpande investeringar för att öka kvaliteten och 
leveranssäkerheten i fjärrvärmenätet, som ger er kunder en trygghet.  
 
Elnätstaxan 
Styrelsen beslutade 2021-11-19 att höja den rörliga förbrukningsdelen med 1,7 öre /kWh. för 2022. Höj-
ningen görs eftersom vi som elnätsägare har fått en kostnadsökning för anslutning till det överliggande 
nätet. Även det ökande elpriset har gett merkostnader för våra överföringsförluster i ledningsnätet.  
 
VA-taxan  
Förslag att VA-taxan höjs med 4,1 %. Beslut fattas av kommunfullmäktige 29/11. Motivering för höjning är bl.a. 
kommande investeringar i reningsverket för att möta mer omfattande miljökrav på kväverening.  
 
 
De aktuella taxorna finns även på www.olofstromskraft.se

Hujedamej skulle man kunna säga om elpriserna under året. Speciellt under hösten när det rörliga 
elpriset vid vissa tillfällen var över 3 kronor/kWh. Som kontrast till detta var det också tillfällen när priset 
var nere så lågt att man (nästan) kunde få elen gratis. Hur kan det vara så? Den enkla förklaringen är att 
energipriserna i Europa var höga och det slår även på Sveriges priser, både på el och fossila bränslen. 
Sen kan man analysera det än mer och se att Sveriges elproduktion till stora delar finns i norra Sverige 
och elledningarna för att föra över denna el till södra Sverige räcker inte till. Sverige behöver alltså bygga 
ny elproduktion i södra Sverige och förstärka elledningarna mellan norra och södra Sverige. Om man 
är riktigt intresserad finns det flera bra hemsidor att besöka för att lära sig mer. Här är några exempel:  
Kontrollrummet | Svenska kraftnät (svk.se) och Dagens spotpriser för elområde SE4 - Malmö på elbörsen 
Nordpool - elen.nu 

Varför flyttar man inte ut på landsbygden i större utsträckning än vad man gör? Jag för min del tror att 
man inom en snar framtid kommer se en snabb förändring i detta. Vi bygger ut ett elnät som blir lika 
leveranssäkert som det i tätorten. I samband med det blir det också en bredbandsuppkoppling så att 
många kan jobba hemifrån. I stort är vi nästan färdiga med dessa satsningar vi gjort på bredband och 
elnät de senaste 10 åren. Samtidigt kommer elbilarna. Även om det dröjer något decennium kommer 
dessa bilar så småningom bli självkörande. Förmodligen blir det att man sitter hemma och beställer en 
självkörande taxibil till det stället man vill. På det sättet behöver man inte ha någon egen bil, eller i vart 
fall bara en bil i familjen. Hur mycket pengar finns idag inte bundet i alla bilar som oftast bara står still? 
Man kan säkert göra något roligare för de pengarna. Men det vill att politikerna styr landsbygdsutveck-
lingen i denna riktning. Olofströms Kraft kan göra det vi kan; påverka genom att bygga ut bra infrastruktur 
för det vi hanterar. Men det är politikerna som måste skapa förutsättningarna för övriga delar såsom jobb, 
möjligheter att bygga, samt infrastruktur som väg och järnväg. 

Vd har ordet

Per-Ola Svensson 
Vd Olofströms Kraft



 

 

   

Tipsrunda längs Halen.
Elijan Banjac Danielsson vann 
elcykeln.

Odla i förskola.
Kommunens förskolor fick pall-
kragar att odla grönsaker i.

Panta julgranen.
BK Union hjälpte oss bjuda på 
kaffe och samla in julgranar. 

Vi firade 90 år
12 oktober 2021 var det 90 år sedan Olofströms Kraft AB bildades. På grund av Covid-19 har vi inte 
kunnat fira så mycket som vi önskat. Trots det har vi under året försökt uppmärksamma jubileet. 
Året började med Panta julgranen. Därefter var det Elens dag där vi hade quiz i appen, första pris 
var en elsparkcykel. I mars åkte parkavdelning runt till kommunens förskolor och lärde dem om 
plantering. De sponsrades med pallkragar, jord och fröer. De fick även en digital sagostund med 
bibliotekarien Gunhild Gröndalen. Med hjälp av OK Vilse 87 ordnades i april en tipsrunda runt 
Halen, förstapris var en elcykel.  
 
I samband med Nässelfrossan hade vi konstutställning tillsammans med bl.a.Konsthändigt och 
kommunens arbetscenter. Vi hade då även besök av motorsågsskulptören Sven-Ingvar Johansson 
som påbörjade en jubileumsstaty. Lagom till 90 årsdagen stod den färdig; en staty som ska 
symbolisera våra verksamheter. På sista sidan kan du se en bild på den. 

Uppdatering av appen 
 
Under våren fick vår app nytt utseen-
de och nya funktioner. Förändringen 
av designen gjorde att startsidan blev 
mer lättöverskådlig. Några andra nya 
funktioner är att det nu går att chatta 
med oss, hitta svar på vanliga frågor, 
se temperaturen i de lokala sjöarna 
och mycket annat. I december kom-
mer det precis som föregående år 
finnas en julkalender med vinstchans 
varje dag. 
 
Ladda ner appen för att ta del av alla 
nyheter, funktioner och tävlingar. 
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Ombyggnation av  
Pilens ställverk

Elnät

Vi arbetar hela tiden med att förbättra och 
driftsäkra elnätet. De senaste två åren har det 
bland annat inneburit en ombyggnad av Pilens 
ställverk. Det är ett stort och omfattande arbete 
som beräknas vara klart under 2022.  

I Pilens ställverk bygger vi om mottagnings-
stationen för att kunna driftsäkra elnätet ytter-
ligare. Under arbetets gång har vi bland  
annat utökat ställverket med en 130/50/10 kV 
transformator och ett nytt fördelningsställverk. 
Vi kommer även förnya övervakningssystemet

I ett ställverk kopplas in och utgående ledningar 
ihop med hjälp av kopplingsapparater. För att 
det sedan inte ska bli för stora konsekvenser 
vid ett fel finns det många säkerhetssystem för 
att skydda utrustningen. I fördelningsställverket 
går det sedan ut linjer via en brytare till sam-
hället som förser ett visst område med ström. 
Det är denna brytare som via sitt skyddssystem 
bryter ut ett visst område vid ett eventuellt fel. 
Dessa skyddssystem är hela tiden uppkopplade 
och signalera om det har blivit ett fel någon-
stans eller om det är ett fel på gång. 

När Farabols 
Nabbe fick el 

Birgit Johnsson, född 
Brorsson berättar om när 
de fick el. 

Året var 1958 och jag gick i sjätte klass.  
Alla jag kände utom vi som bodde i Farabols 
Nabbe hade elektricitet. Det kändes mörkt 
och orättvist många gånger. Det var inte så 
lätt att läsa läxor tillsammans med fyra andra 
runt fotogenlampan vid köksbordet. 

Det hade talats om ”lyse” till oss en längre 
tid. Det skulle blivit redan efter andra världs-
kriget i slutet på 1940-talet. Men alla hus-
ägare måste då gå med och skriva på. En 
granne till oss vägrade och därför dröjde det 
ca 20 år innan vi fick nästa chans. 

Plötsligt var det så äntligen igång. Lednings-
gator skulle huggas, markavtal skrivas och 
stolpar sättas upp. Det var april och mycket 
snö kvar. Men två män kom och grävde ner 
stolpar till elledningen. Det gick mot ljusare 
tider på olika sätt. 

Den 24 april 1958 hände det, lampor i rum-
men, i hönshus och ladugård. Jag räknade 
efter att det var 8 ljuspunkter inne, samt 
några i  
ladugården, loge, potatiskällare, samt  
ytterlampor. Elektrikern som gjorde elarbetet 
sålde också armaturer. Det var flera basvaror 
han köpt hem på eget bevåg. Mor tyckte att 
hon väntat så länge på el, att hon ville välja 
lampor själv. Min storasyster fick följa med 
mor och far till Belysningsmagasinet i  
Karlshamn där de storhandlade lamporna. 
Elektrikern blev arg härför och svor och  
gormade på henne, när han drog sladdarna. 

Två av oss systrar tog en promenad på  
kvällen, bara för att komma hem i skym- 
ningen. Bara för att få uppleva att en ytter-
lampa var tänd på vårt hem. Det var stort! 

Att under det andra decenniet på 2000-talet 
vara med och arbeta för nedgrävd fiber till 
byarna på landsbygden i vår kommun, har 
väckt många minnen till paralleller i mitt liv, 
inom Olofströms kommunbygderåd. Nu är 
det nergrävd fiber också i Nabben. Det tackar 
jag för!



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Vatten &  
Avlopp

Samarbete med Volvo

Fjärrvärme

Tillsammans med Volvo Personvagnar AB har vi påbörjat 
ett samarbete för att omvandla överskottsvärme i Volvos 
fabrik till fjärrvärme. Volvo vill avveckla två gasolpannor 
och återvinna processvärme från övre fabriken genom att 
installera värmepumpar som genererar höggradig värme. 
Därför anlägger vi en ca 1 km lång fjärrvärmeledning som 
förbinder Volvos övre fabrik till fjärrvärmenätet i 
Olofströms samhälle.

Under den varma delen av året får Volvo stora mängder 
överskottsvärme som vi kan använda i vårt fjärrvärmenät. 
När sedan vintern kommer har Volvo ett större behov av 
värme än vad de själva kan återvinna och då köper de 
värme av oss. Ett riktigt vinn vinn projekt för både oss , 
Volvo och även för miljön då Volvo inte behöver elda med 
fossilt bränsle i sin fabrik på övre verkstan. Vi hoppas 
kunna gå vidare med att även ansluta nedre fabriken på 
liknande sätt så småningom.

Målet med samarbetet är att bidra till ett energismart, 
resurs- och kostnadseffektivt energiutbytessystem, som 
reducerar koldioxidutsläppen och ger en trygg energiför-
sörjning för Olofströms samhälle.

Havs- och  
vatten- 
myndigheten 
har sedan 2019 
avsatt medel  
för åtgärder 
som syftar till 
bättre vatten-
hushållning och 
bättre tillgång till 
dricksvatten. I 
Olofström sökte 
vi och erhöll 1 miljon kronor i bidrag för 
ett projekt som ska säkra vattentillgång-
en ytterligare. Syftet med projektet är att 
säkra vattentillgången för abonnenter i 
Olofström vid en eventuell driftstörning på 
vattenverket. 

Projektet har genomförts under 2020 - 
2021 och bestod i att uppföra en separat 
byggnad utanför vattenverket där över-
föringsledningen med dricksvatten från 
Bromölla kommer in. Vid en större drift-
störning på vattenverket kan en förbi-
koppling göras i byggnaden och ett färdigt 
dricksvatten från Bromölla kan ledas direkt 
ut på ledningsnätet i Olofström.  

Den stora huvudvattenledningen till hög-
reservoaren vid Tåkasjövägen har upp-
visat omfattande korrosionsskador och ska 
bytas ut alternativt renoveras invändigt 
genom relining. Detta är också ett led i 
att säkra dricksvattenleveransen till våra 
abonnenter. Projektet har skett etappvis 
med start 2018 och kommer fortgå under 
2022.

För avloppsreningsverket i Jämshög har 
en ansökan om nytt miljötillstånd skick-
ats in till Länsstyrelsen under september 
månad.  Ansökan avser en utbyggnad för 
att möta mer omfattande krav på bland 
annat kväverening samt minska påverkan 
vid låga flöden till recipient, Holjeån, vid 
avloppsreningsverket i Jämshög, i enlighet 
med kommunens fasställda VA-strategi: 
”Det livsviktiga vattnet”.

Pågående projekt i 
Olofström



 

 
 

 

 
 

OKTV
IPTV -  tv med stor flexibilitet!

Under året har vi sett över vårt tv-utbud och nästa år kommer 
vi presentera ett nytt upplägg för våra tv-tjänster. Den tekniska 
lösningen arbetas nu fram och när den är på plats kommer vi 
erbjuda våra kunder flexiblare och smartare tv-tjänster.

Under fjolåret startade OKTV, tillsammans med några andra 
mindre kommunala bolag, Operatörsklustret Media AB.  
Tillsammans kommer vi snabbare kunna utveckla tjänster som 
möter tv-kundernas förändrade behov. För att bli mer  
konkurrenskraftiga måste vi kunna erbjuda kunder play 
tv-tjänster och ett ökat tv-utbud som kunden själv kan sätta 
ihop. Eftersom de stora programbolagen inte vill förhandla med 
små bolag likt OKTV, måste vi gå samman med fler mindre 
bolag och tillsammans bilda ett inköpsbolag som har ett flera 
gånger större gemensamt kundunderlag och på så sätt också 
större förhandlingsmöjligheter. På detta sätt får vi möjlighet att 
förhandla om play tv-tjänster och utökat tv-utbud  med  
programbolagen. Det nya operatörsklustret blir en stark lokal 
aktör som i samarbete med tv-rättighetsinnehavare kommer 
kunna utveckla tjänster som motsvarar kundernas krav och  
förväntningar. Mer information om den nya tv-tjänsten kommer 
att komma runt årsskiftet.

Vi vill erbjuda kunder tv-tjänster där du som kund bestämmer om du ska se ett program 
på tv:n, datorn, telefonen eller surfplattan. Du väljer när du vill titta och kan när som 

helst pausa visningen för att starta den igen vid ett senare tillfälle. Du avgör var du ska 
titta: i ditt hem, i fritidshuset, på tåget, på utlandssemestern och så vidare. Det blir tv 

med stor flexibilitet!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Park &  
Miljö
Barnen i centrum

Våra medarbetare på Park & 
Miljö får ofta beröm för sina fina 
blomsterarrangemang. Det är 
vi glada för och tycker är väl-
förtjänt. Men de gör så mycket 
mer som kanske inte alltid syns 
och märks. Bland annat besik-
tigar de varje vecka några av 
kommunens lekplatser. 

En lekplats måste uppfylla olika lagar och säker-
hetsåtgärder för att vara säker. Vår medarbetare 
Hasse på Park & Miljö är certifierad i dessa 
säkerhetsfrågor. Varje vecka kontrollerar han 
b.la. Storlekplatsen för att se så att allt ser bra 
och säkert ut. 

Enligt plan- och bygglagen ska fastighetsägaren 
sköta en lekplats så att risken för olyckor begrän-
sas. Dessutom bör de utformas så att de är till-
gängliga för både barn och föräldrar med nedsatt 
rörelseförmåga. Ett visst ansvar ligger även på 
tillverkaren av lekredskapen. 

I Sverige finns även en standard där det anges 
exakt hur lekplatser ska vara utformade. Det är 
den Hasse utgår ifrån när han besiktigar.  
Standarden är ingen lag, men en stark rekom-
mendation. Det mesta finns reglerat i standar-
den. Allt från avståndet mellan olika lekredskap 
till hur djup sanden ska vara. 

För att kontrollera risken för att ett barn klättrar 
ut genom en öppning och sedan fastna med hu-
vudet, använder Hasse två metallklubbor. Den 
ena motsvarar storleken på en liten kropp, den 
andra ett stort huvud. Om den lilla klubban går 
igenom måste även den stora göra det berättar 
Hasse. Om något fel skulle upptäckas doku-
menteras det och skickas till kommunlednings-
förvaltningen som är ansvariga för lekplatsen. 
Det finns tre klasser av anmärkningar, de värsta 
måste åtgärdas direkt.

Det är inte varje gång som redskapen används, 
utan de tas till när det är något nytt som inte 
ser ut att stämma Men minst en gång i veckan 
kontrolleras förslitningsskador och att ingenting 
är uppenbart trasigt.

”Tyvärr är det folk som förstör och det kostar 
väldigt mycket pengar och tid att reparera. 
Gungorna har blivit sönderbitna av hundar, 
staketet i lusthuset har blivit söndersparkat och 
det har eldats på borden. Det är väldigt tråkigt 
att se. Det man stod och lagade ena dagen kan 
vara förstört igen dagen efter.” 

Även om vår personal ofta är ute på lekplatser-
na så kan de inte upptäcka allt. Om du tycker 
att en lekplats är farlig kan du anmälda det till 
kommunledningsförvaltningen. 

Några av de redskap som används för att kontrollera 
lekplatsens säkerhet.

Hasse kontrollerar så att det inte finns risk att ett barn 
fastnar med t.ex. snöret på en jacka.  



 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Lös korsordet och 
skicka in meningen som 
du fått fram i de gula 
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:  
______________________
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Senast den 14 januari 
2022 vill vi ha ditt svar. 

På några av våra garagetak sitter 
150 st solcellspaneler som till-
sammans bildar en yta på 269 
m². Dessa togs i bruk i mitten av 
december 2020 och har fram till 
oktober 2021 producerat ca 47 
MWh. Det motsvarar 31 planterade 
träd eller en besparing på nästan 
23 ton Koldioxidutsläpp.   
 
Tillgång till hållbar, tillförlitlig och 
förnybar energi och rena bränslen 
är en förutsättning för att kun-
na möta flera av de utmaningar 
världen står inför idag. Det här är 
ett område vi arbetar aktivt med 
och våra solceller är en del av det 
arbetet. 

Nya öppettider
Efter folkhälsomyndighetens rekommendationer valde vi i mars 2020 
att stänga receptionen. Under tiden det varit stängt har vi utvecklat 
självbetjäningstjänster t.ex. sattes ut- och inlämningsskåp upp utanför 
entrén. I appen finns svar på vanliga frågor, felsökningsguider, bruks-
anvisningar, lämna vattenmätarställnining, ändra hastighet på bred-
bandet mm. Självklart har det fortfarande gått att ringa, mejla och 
chatta med oss. 

Ett och ett halvt år senare har vi succesivt börjat öppna upp igen. Nu 
med förändrade öppettider. Eftersom det fungerat så bra med själv-
betjäningen kommer vi ha lite kortare öppettider. Det går även att boka 
besök med oss. Aktuella tider finns att läsa på hemsidan. 

Ett år med solceller  


