KUNDTIDNING December 2011

Box 303, 293 24 Olofström. Tel: 0454-98 000

Vi önskar alla våra kunder
God Jul & Gott Nytt År

VD:n har ordet:

Taxeändringar

- Hur använder vi elektriciteten
om 80 år

”Det är i år 80 år sedan Olofströms
Kraft AB bildades och elektrifieringen
av vårt närområde tog sin början.
När vi i dag trycker på strömknappen
så är det en självklarhet att lampan
tänds. Men 1931 var elektricitet en nymodighet och när dåtidens linjearbetare såg till att det blev ljus i stugorna,
ja då var det fest. Det säger väl en del
om hur snabbt utvecklingen har framskridit under de här åren.
Samtidigt föranleder detta frågan om
hur det ser ut om vi flyttar oss från
nuet och fram i tiden? Hur producerar
vi då elektricitet och vilken infrastruktur har vi för att transportera den?
Det är naturligtvis frågor som är omöjliga att svara på, men vi kan ju få
spekulera. Personligen tror jag att vi
då har hittat nya och mer miljövänliga produktionssätt, vi ser ju redan att
vindkraften är på stark frammarsch.
Av samma miljöskäl tror jag också att
eldrift har en ännu mer central roll i
samhället. De första elbilarna har redan börjat rulla och troligtvis kommer
framtiden att präglas av eldrivna fordon och bensinmackarna har kanske
ersatts av laddningsstationer, vad vet
jag? Infrastrukturen, ja luftledningar
tillhör nog det förgångna.
Men tillbaka till nutiden och vårt eget
80-årsfirande för allmänheten i mitten
av oktober som blev mycket uppskattat. Hoppas att kanelbullarna som jag
bakade under öppet-hus-dagen föll Er
väl i smaken.
För att manifestera våra 80 år så har vi
också producerat en jubileumstidskrift
som framförallt bygger på gamla medarbetares berättelse kring arbetet med
att elektrifiera Olofström med omnejd.

Under 2011 har arbetet fortgått med att
säkra elleveranserna för att ingen ska vara
utan el i mer än ett dygn. Hittills har vi investerat 170 miljoner kronor i detta arbete
och vi fortsätter satsningen de kommande
åren.
Vi för fortfarande diskussioner om en kulvert från Mörrum till Olofström för att ta
tillvara Södra Cells spillvärme och kunna
leverera den till Volvo Personvagnar och övriga kunder. Förhoppningsvis kommer vi till
skott nästa år.
Vi tittar också på hur vi ska kunna reglera
vattenståndet i sjön Halen för att slippa
översvämningar inne i centrala Olofström,
något som vi måste ha myndighetsbeslut på.
Byggandet av en ny vattenkraftstation i
Långgölsmåla hoppas vi kunna få besked
om från miljödomstolen nästa år.
Det är alltså många frågor som hänger i luften så här i slutet av 2011. Förhoppningsvis
kan jag ge svar på dessa när vi ger ut den här
informationstidningen 2012.”
God Jul och Gott Nytt År!
Jörgen Nilsson, vd

P g a ökade kostnader kommer
nedanstående taxor höjas nästa år:
Elnättaxan höjs from 2012-01-01
(rörlig + fast) i genomsnitt med
ca 2,5 % (inkl moms)
Fjärrvärmetaxan höjs fr o m
2012-01-01 med ca 5 % (inkl moms)
Föreslagen höjning av va-taxan är
5 % inkl moms för brukningsavgiften
(rörlig + fast), samt ca 15 % för anläggningsavgiften.
Förslaget behandlas av kommunfullmäktige 28 november varför vi bara kan
ge en preliminär uppgift om höjningen
De aktuella taxorna finns på vår
hemsida www.okab.net
Ni kan också kontakta oss så skickar vi
ett tryck med taxorna till Er

Kundtjänst
informerar:
Välkommen att ringa kundtjänst om
Du har frågor som gäller fakturan eller
andra ärenden som rör Dina nyttigheter
hos oss.
För kännedom kan mycket göras via
webben samtidigt som Du gör en insats
för miljön.
Du slipper pappersfakturan genom att
anmäla Dig för E-faktura via Din internetbank. Komplettera med autogiro
så slipper Du bevaka betalningen eftersom beloppet dras med automatik på
Ditt konto på förfallodagen. Blanketten
finns att hämta på vår hemsida.
E-faktura och autogiro är kostnadsfritt.
Genom ”Mina sidor” kan Du se vilka
nyttigheter Du har hos oss, fakturor även bakåt i tiden, förbrukning av el
eller vatten. Du kan även lämna meddelanden m m. Inloggningsuppgifter
finns på fakturan.
Tänk på att säga upp abonnemanget
om Du ska flytta. Det gäller både elnät, vatten- och avlopp samt kontakta
OKTV tel: 0454 – 98 050 om Du har
avtal med dem. Har Du modem skall
det återlämnas. Gäller det renhållning
kontaktar Du VMAB på tel: 0454 –
593 59.
Mer information finns på hemsidan
www.okab.net . Du kan också skicka
e-post till kund@okab.net eller ring oss
på 0454 – 98 010.
Kundtjänst är till för Dig!

Utan ström ingen ström i strömmen!
Peter Johansson, som
arrenderar Harasjömålakortfiskeområde, har haft
problem med elavbrott och
då stannar flugfiskeströmmen
som drivs med pumpar.
När OKAB nu gräver ned
jordkabel minskar risken för
elavbrott väsentligt och
Peter kan känna sig lugnare.

Flugfiskeströmmen i Harasjömåla
är beroende av ström.
Elavbrott gör inte bara sportfiskarna sura, utan kan även orsaka
fiskdöd för stora belopp. Med nedgrävd jordkabel minskar risken för
driftstörningar och Peter
Johansson som driver verksamheten drar en lättnadens suck.
-Det har varit nära katastrof vid några tillfällen, men i sista stund har elen
kommit tillbaka, säger Peter Johansson

som arrenderar anläggningen av Sveaskog
Naturupplevelser.
Han är nu glad över att Olofströms Kraft
AB gräver ned jordkabel som gör att han
slipper oroa sig när vinden tilltar.
-De förstår min utsatta situation och vilka
konsekvenser ett elavbrott kan få. Samtidigt har de alltid varit duktiga på att
snabbt åtgärda vid elavbrott och det har
gjort att jag har sluppit riktigt stora
katastrofer i flugfiskeströmmen.
Detsamma gäller fiskecampen där jag har
28 stugor som riskerar att frysa sönder om

det blir strömavbrott.
Han har riktigt bra snurr på verksamheten
och den konstgjorda flugfiskeströmmen
lockar många hängivna sportfiskare. Den
har cirka 3 000 besökare om året och är
nästan alltid fullbokad.
Det är samtidigt en energiintensiv verksamhet och elkostnaderna uppgår till runt
400 000 kronor om året eftersom strömmen drivs med just ström.
-Vi har två pumpar i Tuesjön som lyfter
1000 liter vatten i sekunden sju meter
upp. Vattnet har sedan en fallhöjd på sju
meter i den 1.1 kilometer långa strömmen. Om nätterna när ingen fiskar där
kör vi med en mindre pump som är tillräcklig för att inte fisken ska dö, det sparar en hel del energi, berättar Peter.
Ett längre elavbrott skulle också vara
förödande för Peters egen fiskodling som
ligger intill flugfiskeströmmen. På sommaren pumpas kallvatten från Tuesjön in
i odlingen och om pumparna stannar så
finns risk att vattentemperaturen stiger
över 26 grader och då dör fisken i odlingen.
-Där finns flera ton fisk till ett pris på
50 kronor kilot, så det är stora värden som
kan gå förlorade om inte elleveranserna
fungerar, säger Peter.

Julkrysset

Skicka din lösning till Olofströms Kraft, Box 303,
293 24 Olofström, märkt ”Julkrysset” senast 31/1 2012
Första pris: Energimätare
Andra - femte pris: LED-lampor
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Utbyggnad av
fiber på landsbygd

Adventsljusstake:
752 timmar X 21 W = 23,70 kronor.
Kalle Ankas Julprogram:
60 minuter x 250 W = drygt 37 öre.
Kylskåpet:
12 timmar x 150 W = 2,70 kronor.
Motorvärmare + kupévärmare:
4 timmar X 2 000 W = 12 kronor.
Att laga till en julskinka 3 timmar=
kostnad 7,80

Olofströms Kraft AB, har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig
plan för utbyggnad av fiberkabel på landsbygden för att fler hushåll ska få tillgång till den nya bredbandstekniken.
Det ligger också i linje med regeringens mål om att 90 procent
av de svenska hushållen ska ha tillgång till 100 megabit år 2020.

Uträkningar bygger på ett elpris på
1,50 kronor per kWh inklusive skatter
och påslag.
Tester har visat att om en miljon hushåll har varsin fönsterstjärna, ljusslinga
och juldekoration kan de tillsammans
spara cirka 41 miljoner kWh på att
välja belysning med lysdioder, LED,
istället för glödlampor. Det motsvarar
eluppvärmningen av 2 700 villor under
ett helt år.

GRUPPFÖRSÄNDELSE
TILL FÖRETAG & HUSHÅLL

-Utvecklingen av det mobilt trådlösa nätet går inte så snabbt, så
jag tror att fiberoptik fortfarande är det mest realistiska för att
komma upp i 100 megabit de närmaste åren. Ett nytt problem
som kan komma är om Telia lägger ned många av sina telestationer på landsbygden, säger Jörgen Nilsson.
Fibernät på landsbygden innebär dock stora kostnader. På andra
håll i landet sker anslutningen via byaföreningar och det ser Jörgen Nilsson som den möjliga lösningen även inom Olofströms
kommun.
-I dag är det 1200 hushåll inom kommunen på landsbygden
som inte har tillgång till fiberanslutning. Kommunen strävar
efter att öka befolkningen och ett sätt att väcka intresse är att
ha en bred täckning med fiberkabel. Där kan vi på OKAB och
OKTV bidra med vår del, menar Jörgen Nilsson.

Siv planerar sommarblomster mitt i vintern
Samtidigt som det är snö och kyla utanför fönstret så planerar Siv Magnusson sommarens blomsterarrangemang i kommunens offentliga miljöer.
-Jag har ett stort intresse för blommor och trädgård och det var därför jag en gång sökte mig till
parkförvaltningen, säger Siv som numera är avdelningschef för Park och Miljö.
December och januari är månader som symboliserar spännvidden i hennes arbetsuppgifter. Blir det snö och halka så ska hon planera snöröjningen och halkbekämpningen av gång- och cykelvägar, trappor och kommunala fastigheter,
som Olofströms kommun har ansvar för.
-Åtgärder på gång- och cykelvägar påbörjas direkt vid halka och i stort sett redan
efter en centimeter snö. Förra vintern hade vi väldigt mycket att göra. Redan
den 21 oktober var vi ute och saltade första gången och den 24 november var vi
ute och röjde snö. Vi har dels egen personal och dels så är det inhyrda entreprenörer, berättar Siv.

Jobbar med färgskalan

Samtidigt som det är snö och kyla utanför hennes fönster så planerar hon hur
blomsterarrangemangen ska se ut om ett halvår i kommunens offentliga miljöer.
-Det är en väldigt rolig del av det här jobbet, nu får jag chansen att vara lite
konstnär och skapa de blomsterarrangemang som jag tycker är tilltalande,
berättar Siv.
Att blanda färger och hitta blommor som kompletterar varandra väl är
utmaningen.
-Jag tittar mycket på färgskalan och försöker få in färger som bryter av mot varandra på ett snyggt sätt, säger Siv som tycker att det är en fördel att hon tidigare
har arbetat ute i verksamheten.
Att hennes fritidsintresse är blommor och trädgård behöver väl knappt
tilläggas…

Siv Magnusson planerar just nu sommarens
blomsterarrangemang i Olofström.

Leveranserna säkras upp i Harasjömåla
En tre kilometer lång ledningssträcka i Harasjömåla har varit hårt drabbad av störningar de
senaste åren. Nu ersätts luftledningarna på den
kritiska sträckan med jordkabel.
-Det finns även andra sträckor i Harasjömåla som
haft elavbrott, men nu bygger vi om den sträckan
som har varit värst drabbad, säger driftchefen
Anders Viberg.
Åtgärden säkrar bland annat upp elleveranserna
till Harasjömåla fiskecamp och flugfiskeströmmen som kan drabbas hårt vid elavbrott (se separat artikel).
Under nästa år planeras även en ombyggnad av
sträckan från Bjäraryd via Kylinge till Boa. Det är
totalt två mil luftledning som kommer att ersättas
med jordkabel.

Montören Kristian Jönsson på OKAB arbetar med att gräva ned
jordkabel i Harasjömåla som ska ersätta tre kilometer luftledning.

-Vi har många kunder på den sträckan som får problem när det är driftstörningar. Fler ombyggnader är på gång enligt en
framtagen investeringsplan. Det vi tittar på är hur många kunder det finns på en ledningssträcka och hur hårt drabbad den
är av störningar, säger Anders Viberg

Många frågor på välbesökt öppet-hus-dag
Hur kommer elektriciteten in i våra hem? Vad finns inne i en transformatorkiosk? Det var
några av frågorna som runt 1 000 besökare fick svar på under öppet-hus-dagen då OKAB:s
montörer gav besökarna en inblick i deras vardag.
Under öppet-hus-dagen gav montörerna prov på olika verksamheter som de arbetar med och
för många blev det
överraskning när de fick se arbetet bakom att det blir ljus i huset. OKAB visade olika typer av
kabel som används, hur det går till när man gräver ned markkabel och hur det går till när man
reser stolpar till luftledningar med mera.
Besökarna fick också en inblick i hur det svenska stamnätet är uppbyggt och vad som händer
från högspänningsledningen tills det blir ström inne i huset.
En transformatorkiosk hade många sett och visste hur den såg ut – i alla fall på utsidan. Men
vad är det som finns inne i den, och vad är det som är farligt? Det fick de svar på.
-Jag uppfattade det som att många hade ett intresse av att veta mer om vår utrustning och vad
det är vi arbetar med, säger driftchefen Anders Viberg.

Glimtar från Jubileumsboken, OKAB 80 år
Minnen från glada 60-talet
Hans-Erik Lööv, Dan Orvegren och Åke Svensson minns det ljuva 60-talet på Olofströms Kraft AB. När trion träffas
kommer det fram många gamla minnen och roliga historier.
Avbrott till följd av storm, nedisning med mera tillhörde vanligheterna, liksom att knacka på i stugorna sent om
natten och be om att få låna telefonen.
– De flesta öppnade för oss och var tillmötesgående. Det fanns
inget annat kommunikationssätt på den tiden.
Åke Svensson minns när han precis börjat på planeringsavdelningen
och bland annat hade som uppgift att skriva ut material till linjelagen. Hans-Erik Lööv bestämde sig för att testa nykomlingen.
– Du upplyste mig om att det fanns en speciell packning som alltid
skulle finnas med vid montering av nya linjer. Jag trodde alla människor om gott och noterade detta. I fortsättningen skrev jag alltid
upp den packningen på beställningen.

Fyllde ingen funktion
Hans-Erik Lööv och hans kolleger skrattade gott åt detta. Packningen fyllde nämligen ingen som helst funktion, utan hamnade varje
gång bland soporna.
– Jag ville se hur lång tid det tog innan Åke upptäckte detta, säger
Hans-Erik.
Efter ett tag var det någon som tröttnade, gick in till Åke och bad
honom sluta skicka med packningen.
– Då förstod jag att han lurat mig, ler Åke.
En av profilerna på bolaget var förrådsansvarige Sven Emanuelsson.
En man som slog vakt om sitt revir och inte tillät
någon annan att rota bland hans hyllor. Hans barska sätt innebar
att det fanns de som ville ”jäklas” med honom. Som till
exempel när någon tog med sig räkskal och placerade under en våg.
När odören spred sig städades och genomsöktes hela förrådet,
utan att man fann orsaken till stanken.
Inte förrän någon råkade titta under vågen…

Dan Orvegren, Hans-Erik Lööv och Åke Svensson.
Tre herrar som hunnit uppleva de förändringar som
skett inom företaget och som gärna delar med sig av
framförallt de lite roligare bitarna.

Hela pekfingret i näsan
Förrådsmannen Emanuelsson kunde dock själv skoja. Han hade förlorat en del av ena pekfingret och hans eget trick
var att hålla upp den del som fanns kvar mot näsan.

Korpfotboll
Det har alltid funnits ett stort intresse för idrott på Olofströms Kraft AB. Fotbollslaget höll sig väl framme i korpserierna och nåde även framgångar i den sydsvenska cupturneringen, Kvällspost-cupen.
– Vid ett tillfälle skulle vi spela i ett koncernmästerskap i Lund. Vi spelade första matchen. Då dök ett annat lag upp
och undrade var laget från Olofström, som de skulle möta, tagit vägen. Det visade sig att vi spelat mot fel lag, skrattar Åke Svensson som tillhörde spjutspetsarna i laget.

Flackare slänter i stället för staket vid dagvattendammar
Varför finns det inget staket runt dammarna vid Oredslund frågar sig en del?
-Ett staket kan inge en falsk trygghet, eftersom små barn kan krypa igenom om nätet är skadat och större barn tar
sig över. Flackare slänter och skötsel av området är en bättre säkerhetslösning, säger Bodil Werkström,
verksamhetschef vid Miljö och Vatten.
Underdimensionerade ledningar som inte klarade av dagens
häftiga regn innebar översvämningar i lokaler, i källare och
på vägar i Oredslundsområdet. Lösningen blev två dammar
som fungerar som utjämningsmagasin och samlar upp regnvattnet innan det via ledningar leds ut i Agrasjön.
Vid stora skyfall kan vattendjupet stiga till en meter i dammarna och sedan dröja kvar någon dag.
Det väckte frågan om det inte borde finnas ett staket där.
-Vi hade frågan uppe på ett tidigt stadium och diskuterade
den sedan med bland annat Räddningstjänsten och Samhällsbyggnadskontoret.
Barn har i alla tider dragits till att leka vid vatten och ortens
åar är ju inte inhägnade. Barn som är för små för att förstå
faran bör inte vistas ute själva utan tillsyn och barn som förstår faran tycker det är spännande och klättrar över istället.
Ett staket kan i värsta fall också hindra förbipasserande att ta s
ig ned till vattnet och rädda en nödställd, säger Bodil Werkström.

Dagvattendammarna på Oredslund ska få flackare slänter
för att minska risken för att någon ofrivilligt ramlar i när
de är vattenfyllda.

För att göra dammarna säkrare så kommer Miljö och Vatten att göra slänterna flackare för att minska risken för att
någon ofrivilligt ramlar i. För att göra dammarna mer synliga röjs området upp och en skötselplan utarbetas.

Säkrare vattenförsörjning med nytt övervakningssystem
Ett nytt driftövervakningssystem innebär säkrare vattenförsörjning. För höga
vattennivåer eller förändringar i vattenkvaliteten upptäcks omgående.
-Vi har arbetat i flera år med att ta fram
det här systemet som innebär större
trygghet för innevånarna i Olofströms
kommun. Händer det något med vattenförsörjningen så kan vi rätta till det omgående innan det blir något allvarligt av
det, säger Jan Everling, driftansvarig för
vattenverket och avloppsreningsverket.
Med fiberoptik knyts ett 25-tal anläggningar samman och kommunicerar med
en centralt placerad driftcentral.
Det innebär att man har full kontroll
över varje enhet från en plats.
-All data som kommer in är i realtid och
med ett knapptryck får vi den tillgänglig
på skärmen. Vi hoppas kunna bygga ut
systemet och till exempel använda det
för att ta fram statistik och rapporter
som ytterligare kan effektivisera och förbättra vårt arbete, säger Jan Everling.

Driftteknikern Jörgen Svensson har i ett
par års tid arbetat med systemet, tillsammans med en konsult, och en del återstår
fortfarande.
-Vi skräddarsyr det efter hur vi vill ha
det. De grafiska bilderna har vi själva
tagit fram och vi lägger in de värden vi
vill ha uppgifter om och följa upp, till exempel serviceintervaller på utrustningen
med mera. Systemet innebär att vi inte
behöver åka ut och kontrollera pumpstationerna så ofta som vi gjort tidigare,
utan kan koncentrera oss på annat förebyggande kvalitetsarbete, berättar Jörgen.
Support via OKTV
I samma sekund som ett fel uppstår i en
enhet skickas ett sms till den tekniker
som har jouren. Där står också felorsaken
till att larmet har gått.
Eftersom kommunikationen går via
OKTV:s fibernät har Jörgen Svensson nära
till support om till exempel en anläggning
tappar kontakten med centralen.
-Det är en trygghet och det är enkelt att

ringa till Anders Wahlberg och be
honom kontrollera vad som är fel.
Här drar vi nytta av de kompetenser som
finns inom organisationen, betonar Jörgen.

Jörgen Svensson, drifttekniker på vattenverket,
kan nu kontrollera och få uppgifter i realtid om
alla anläggningar via dataskärmen.

GRUPPFÖRSÄNDELSE
TILL FÖRETAG & HUSHÅLL

  

Kanalutbud
Kanalutbud

KABEL-TV
Under  året  har  vi  jobbat  med  att  alla  tilläggs-‐‑  
kanaler  ska  kunna  distribueras  via  OKTV:s  
digitalboxar  och  krypteringssystem.
Detta  gör  det  enklare  för  dig  

Språk  paketet  

som  kund,  nu  behöver  du  bara  

Disney  paketet  

ha  en  box  och  en  leverantör  när  

HD  paketet  

Nudu  vill  beställa  fler  kanaler.  I  
kommer det snart fler HD-kanaler,
lovar Anders Wahlberg på OKTV

Viasat  Sport  paketet  

dagsläget  finns  följande  8  olika  

Viasat  Sport  HD  paketet  

programpaket  utöver  

Family[vision]  paketet  

basutbudet  att  välja  bland.  

Canal+  Total  paketet  
Canal+  Max  paketet  

    

samt  Viasat  Sport  À  la  carte.  

Du vet väl att du kan få riktigt snabbt bredband
via kabel-tv nätet 50/10 Mb.
Är du ansluten via fiber kan du få 100/10 Mb.

TELEFONI

  

Gör  som  så  många  andra  och  
skaffa  vår  riktigt  billiga  
bredbandstelefoni.    
  

abonnemangsavgift.  

  

Uppkopplingsavgift  per  samtal  

SPARA
TUSENLAPPAR
VARJE ÅR
RING VIA
OKTV

13  öre.  
Nationella  fastnätssamtal  
10  öre/minut.  
Kostnad  för:  
Nummerpresentation  0  kr  
Pappersfaktura  0  kr  

  
  

Råd & Reklam AB - 2011

Vad  sägs  om  29  kr/månad  i  

Ftalater
(DEHP, DBP,
BBP, DINP,
DNOP, DIDP)

Polyflourerade
kemikalier:
(PFOS,
PFOA)

Reproduktionstoxiska
med risk för
fosterskador och
cancerframkallande.

Arbetskläder,
sportkläder och skor,
impregneringsmedel,
golvpolish,
släckskum

Bromerade
flamskyddsmedel

Reproduktionstoxiska
med risk för
fosterskador och nedsatt
fortplantningsförmåga.

Vissa är mycket giftiga
för vattenlevande
organismer och kan
orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

En del är giftiga och
reproduktionsstörande.

Giftig för vattenlevande
organismer, kan orsaka
skadliga långtidseffekter
i miljön.

Möjlig risk för nedsatt
fortplantningsförmåga
och fosterskador.

Mjukgör av PVCplast i byggmaterial,
elektriska kablar,
förpackningar,
leksaker mm.
Används även i färg,
gummiprodukter,
lim, viss kosmetika
och textiler

Elektronik, möbler,
textilier, och
byggnadsmaterial /
Skumplast

Textilier,
rengöringsmedel och
målarfärg

Misstänks kunna bidra
till ökad
antibiotikaresistens.

Oktyl /
Nonylfenol

Bakteriedödande /
antibakteriell
kemikalie:
silver

Mycket giftig för
vattenlevande
organismer och
jordlevande bakterier.

Kläder,
klädimpregnering,
skor, kylskåp, diskoch tvättmaskiner
samt schampo

Bakteriedödande /
antibakteriell
kemikalie:
triclosan

Giftig för vattenlevande
organismer, kan orsaka
skadliga långtidseffekter
i miljön.

Tandkräm,
deodoranter och
sportkläder

Misstänks kunna bidra
till ökad
antibiotikaresistens.

Kemikalier:

Miljö- och hälsoeffekter:

Här kan du finna
miljögifter:

mer

lite

Framtagen i samarbete mellan Blekinge läns kommuner

Miljögifter läcker ut till luften från elektronik,
leksaker och möbler. Dessa samlas i damm
som vi andas in eller spolar ner med
skurvattnet.
Studier har visat att om man utsätts för låga doser
hormonstörande kemikalier en längre tid, är det
lika farligt som om man utsätts för en stor dos.
Tänk på våra barn som kryper runt i dammet!
Enkel åtgärd: Dammsug ofta!

Hushållen står för en stor del av utsläppen av
miljögifter?

Visste du att:

Cirklarna symboliserar mängden
miljögift olika varelser får i sig.
Miljögifter lagras i fettet och
ansamlas där under hela
livstiden.

mest

ännu mer

näringskedjan.

Tänk på att: Många miljögifter ansamlas i

Nu kommer det snart fler HD-kanaler,
lovar Anders Wahlberg på OKTV

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Här hittar du enkla tips till
vardagen och lite att reflektera
över, så att vi tillsammans kan
hjälpas åt att bibehålla en god
vattenkvalitet.

Vatten nybildas inte, det cirkulerar i ett
evigt kretslopp!

Hjälp till att få ett renare
vatten!

Vart ska jag göra av detta?
SMediciner lämnas till apoteket.
SRester av målarfärg,
lösningsmedel, oljor etc. lämnas
till miljöstationen.

Att tänka på vid städning
SInte använda onödigt starka
rengöringsmedel.
SMycket går att få rent med såpa,
diskmedel och miljömärkta
rengöringsmedel.

Att tänka på i köket

SAnvänd inte bakteriedödande
produkter.
STorka bort fett och släng i brännbart.
Spola inte ner fett i avloppet.

Att tänka på i badrummet

SSpola bara ner sådant som kommer
ifrån dig och toalettpapper (ej hår).
SHa gärna en avfallshink här så att det
blir enkelt att slänga topps, bindor,
plåster, snus etc.

www.svt.se/planeten

www.naturskyddsforeningen.se

Länktips – mer råd och roligt att läsa!

SLämna oljor och kemikalier på en
miljöstation.
STvätta bilen på en miljöanpassad
biltvätt som kan ta hand om det
smutsiga vattnet.
SAnvänd miljömärkta produkter.

SAnpassa mängden tvättmedel efter
vattnets hårdhet och hur smutsig
tvätten är.
SAnvänd miljömärkta produkter.
SAnvänd inte tvättmaskin med
antibakteriella ämnen, så som silver.

www.kwe.nu/group/miljotips

www.miljotips.nu

Länktips – mer råd och roligt att läsa

På Olofströms Krafts hemsida - under
Vatten och Avlopp - kan du hitta
miljövänliga städtips!

Att tänka på i garaget

Att tänka på i tvättstugan

Nu kommer det snart fler HD-kanaler,
lovar Anders Wahlberg på OKTV

lämna rester av målarfärg,
lösningsmedel, oljor etc. till
miljöstationen: Lika farliga som dessa
är för oss är de för andra levande
organismer. I reningsverk kan dessa
produkter inte tas omhand. De utgör
dessutom en risk för de biologiska
reningsstegen.

lämna medicinerna till apoteket:
Reningsverken kan inte rena bort alla
medicinrester. Därför kommer dessa att
fortsätta ut till sjöar, vattendrag och hav.
Medicinrester kan påverka fiskar och
andra vattenlevande organismer.

använda miljömärkta produkter: Det
är bättre för alla levande organismer och
vår hälsa. Miljömärkta produkter bryts
lättare ner vid rening av avloppsvatten.

bara avföring och toalettpapper i
toaletten: Toalettpapper löser upp sig.
Det gör inte topps, bindor och plåster. Att
slänga produkter som inte löser upp sig i
avloppet orsakar problem i ledningar och
pumpar. Detta kräver åtgärdsarbete,
vilket konsumenten i slutändan får betala
för.

inte hälla fetter i avloppet: Fettet
stelnar och sätter igen ledningarna, både i
fastigheter och ledningsnät.

Varför

