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Taxeändringar 2015

VD:n har ordet:
- Jag vill vara med och utveckla vårt
samhälle!

Elnättaxan höjs (rörlig + fast) i genomsnitt med ca 2,5 % (inkl moms)
Fjärrvärmetaxan höjs med 2,5 %
(inkl moms).
Va-taxan höjs med 5 % inkl moms
för brukningsavgiften (rörlig + fast).
De aktuella taxorna finns på vår hemsida www.okab.net, eller kontakta
oss så skickar vi ett tryck med taxorna
till Er.

Skaffa e-faktura/autogiro

När jag började här som linjemontör den andre
januari 1980 hade jag knappast en tanke på
att jag 35 år senare skulle vara kvar, dessutom
som VD. Men så är det – och jag ångrar absolut
inte att jag blivit Olofströms Kraft AB trogen.
Efter vidareutbildning till elingenjör i Hässleholm började min tjänstemannabana på
företaget med olika befattningar och chefstjänster. Då fick jag samtidigt lära mig en hel
del om både fjärrvärme, kabel-tv och Internet, sådant som jag har stor nytta av i min
nya roll.
När jag sökte jobbet som VD såg jag bland
annat möjligheten att vara med och påverka
samhället. OKAB har i dag ett flertal samhällsfunktioner som utnyttjas av alla. Dessa
tjänster vill vi utveckla och förbättra genom
samarbeten åt olika håll.
Vi finns oftast med på ett hörn vid alla större
arrangemang i kommunen. Detta för att vi
vill visa upp bredden i vår verksamhet och
vad vi kan erbjuda. Den marknadsföringen
kommer bli ännu tydligare framöver, för vi
vill visa att vi är en del av samhället.
Så här någon månad innan tioårsdagen av
stormen Gudrun kan man naturligtvis inte
annat än fundera över det som hände då. För
oss som elnätsägare var det mardrömsveckor.
Men ljuspunkten var den sammanhållning
och lojalitet jag upplevde på företaget. Även
CO2 KOLDIOXID
Koldioxid från fossila bränslen ger
ett nettotillskott till atmosfären
och ökar därmed växthuseffekten.
Koldioxid från t ex biobränslen ger inget nettotillskott och
bidrar inte heller till växthuseffekten

i denna pressade situation fanns den familjära
stämning som vi haft på OKAB så länge jag varit
här. Alla medarbetare är engagerade i det de gör
och det är inte för inte vi har `Världens bästa
arbetsplats´ som vårt motto. En bra stämning på
arbetsplatsen innebär förstås att vi gör ett bättre
jobb, vilket gynnar er som kunder.
Och så ska det vara framöver också.
Mer om vad vi kan stå till tjänst med och vad
som är på gång kan ni läsa om i den här informationstidningen.
God Jul och Gott Nytt År på Er alla!
Per-Ola Svensson, VD Olofströms Kraft AB

FAKTA:
Namn: Per-Ola Svensson.
Befattning: VD på Olofströms Kraft AB
sedan i somras.
Ålder: 53.
Familj: Fru, två barn och ett bonusbarn.
Bor: Kajtorpet i Levershult
Fritid: Jobba med huset och olika samhällsengagemang som exempelvis utvecklingsgruppen ”Kyrkhult äger”. Är också engagerad inom föreningslivet och BK Union
i synnerhet.

Har du skaffat e-faktura och eller autogiro
ännu?
• Fakturan kommer direkt till din internetbank
• Inga krångliga nummer att fylla i
• Sparar både tid och pengar
• Belastar inte miljön

Anmäl via Din internetbank om Du vill
ha e-faktura och autogiro från oss.
Logga in på ”Mina sidor” och få information om dina abonnemang.
Gå in på www.okab.net, i övre högra hörnet hittar du kundnummer och kod (bild
1 nästa sida).
Skriv in kundnummer och kod (finns
längst upp på din Faktura, bild 2 nästa
sida ).
Observera att OCR-nummer är samma
sak som fakturanummer.
Lämna mobilnummer och e-postadress till
oss så når vi Dig snabbt om något oförutsett skulle hända.
På hemsidan www.okab.net finns mycket
information att läsa.

Gilla oss på facebook

BIOBRÄNSLEN
Förnyelsebara bränslen. Hit räknas olika former
av växtmaterial som används för energiändamål, t ex tallolja, beckolja,
träpellets, energiskog (salix),
sågspån, bark och skogsflis.

OKTV firar 25 år

Har utvecklats mot att vara ett IT-bolag
Olofströms Kabel-TV, OKTV, firar i år 25-årsjubileum. Vid starten 1989 var Olofströmshus AB
majoritetsägare och Olofströms Kraft AB via dotterbolaget Holje Energiservice ägde resterande
del. OKTV blev ett kommunalt bolag när Olofströms kommun köpte Olofströms Kraft AB.
Från att ha börjat i blygsam skala 1989 har OKTV nu Blekinges största kabel tv-nät. I slutet av
1998 var Olofströms Kabel-TV en av de första i landet med att köra data på kabel tv-nätet och
det blev succé. Data och Internet har haft en kraftig tillväxt under de senaste åren och OKTV är
idag mer ett IT-bolag, än bara en leverantör av tjänster inom kabel tv.
Idag erbjuder OKTV följande tjänster:
-Bredbandstjänster från 1-100 mb och priser från 195 till 395 kronor i månaden, för privatmarknaden.
-Bredbandstjänster för företag så som symmetrisk bandbredd, statisk IP, VLAN med mera.
-Ett brett utbud av tv-kanaler i nätet.
-IP-telefoni till privatpersoner och företag.

Kyrkhult får nedgrävd kabel och fiber
Nya el-och fiberledningar grävs ned från Olofström till Kyrkhult för att
driftsäkra såväl elnätet som fibernätet. Det innebär också möjlighet till
reservmatning från Olofström till Kyrkhult.
Projektet startade i början av året och beräknas vara klart en bit in på nästa
år.
– Vi ersätter 26.5 kilometer luftburna ledningar med jordkabel, säger projektledaren Björn Bergstrand. Samtidigt byggs 16 nya transformatorstationer
och 46 nya kabelskåp. Kostnaden för projektet ligger på runt tio miljoner
kronor.
Intresset för bredband via fiber har också varit stort med 65 nyanslutna i ett
första skede.
– Det är en fördel när de kan ansluta sig till IP-telefoni via fibernätet. Den
här sträckan har haft mycket avbrott på telefonledningarna genom åren,
fortsätter Bergstrand.
Huvudstråket för grävningen är längs vägs 116, med avstickare till bland
annat Brödhult, Källeboda och Levershult.

Kyrkhult har numera möjlighet till direktmatning av el från Olofström, vilket ökar driftsäkerheten.

Jordkabel på Ivö

Ett annat pågående projekt är byte av luftledning mot jordkabel på ön Ivö i
Ivösjön. Här är det 6.5 kilometer kabel som grävs ned och det sker tillsammans med Bredband i Kristianstad som samtidigt gräver för fiberkabel.
– När det ändå skulle grävas för bredband tyckte vi det var lämpligt att samarbeta, berättar Björn Bergstrand.
Björn Bergstrand, projektledare för Kyrkhultsprojektet.

IP-telefoni och växellösning till företag
Vid årsskiftet släcker Telia ned ISDN Duo och för alla företag
som använder denna växellösning är det hög tid att agera.
– Med vår IP-Centrex får företaget en framtidssäker lösning
som effektiviserar kommunikationen, samtidigt som man kan
sänka sina kommunikationskostnader, säger Ander Wahlberg på OKTV.
Här följer ett urval av växeltjänster:
Köhantering, talsvar, tvärsgrupper, konferens, ljudhantering, telefoniapplikationer, statistik, grupper.
Kontakta gärna oss så kan vi ge er mer information,
tel: 0454-980 50.

Inkoppling av fiber, Ola Möller/Roger Wiberg.

Jari har tagit över kabelvisningen
OKAB-profilen Bo Karlsson har gått
i pension och den som tagit över kabelvisningen är Jari Kotkamaa. Det är
han som kommer ut när du ska gräva
och behöver hjälp med att identifiera
var ledningarna för el, fjärrvärme och
bredband finns. Kabelvisning inom
OKAB:s nät är kostnadsfritt. Kabelvisning inom egen anläggning utförs
mot kostnad, här kan man få kostnadsförslag. Kom ihåg att beställa
kabelvisningen i god tid och minst
tre arbetsdagar före den ska ske. Ring
telefon 0454-980 16 för att komma
direkt till kabelvisning. För mer information om grävning och visning av
kabel, gå in på:

www.ledningskollen.se

Helrenoverad kraftstation
kan försörja ytterligare 50 villor

Visste du att...
... det används mer än 500 miljoner
mobiltelefoner i länderna i EU.
Mer info finns på:
http://ec.europa.eu/enterprice/sectors/rtte/chargers/atory/index sv.html

... italienaren Alessandro Volta
uppfann det moderna batteriet år
1800, men rester av det allra första
batteriet fann man vid utgrävningar i
Bagdad och det är daterat till år 250
före Kristus.
Det var ett lerkärl omlindat av en
kopparcylinder. Då den fylls med
vinäger eller någon annan elektrolyt
så producerar kärlet ca 1,1 Volt.

I februari nästa år återinvigs den gamla vattenkraftstationen i Långgölsmåla i Ronnebyån.
Olofströms Energiservice AB har satsat cirka 25 miljoner kronor på att renovera anläggningen
som byggdes 1934. Renoveringen och förbättringen innebär att årsproduktionen ökar med
en miljon kilowattimmar, vilket ungefär motsvarar årsförbrukningen för 50 villor. Den totala
årsproduktionen ligger på cirka sex miljoner kilowattimmar.

... laddade batterier gör att vi känner
oss trygga! Svensk Energis undersökning Elmätaren visar att:
• 43% av svenskarna har alltid mobilladdaren med sig.
• 28% känner sig oroliga när de inte
vet var de kan ladda sin telefon.

Här byggs den nya vattenledningen
Byggandet av den nya vattenledningen från Bromölla till
Olofström är igång och om allt går planenligt ska det första
”Bromöllavattnet” rinna i Olofströmskranarna någon gång
under april 2016.
– Vi har byggt tre-fyra kilometer av den totala ledningssträckan på 23 kilometer, säger Anders Johnsson, projektledare på Skåne Blekinge Vattentjänst AB.
Samtidigt byggs också pumpstationer och nya brunnar
borras.
För att klara den kapacitet som Olofströms kommun begärt, cirka 4 000 kubikmeter per dygn, måste också vattenkapaciteten ökas till vattenverket i Bromölla. Detta har
SBVT sökt tillstånd för hos Mark- och miljödomstolen i
Växjö.
– Vi räknar med att tillståndet går igenom eftersom vi själva gjort noggranna utredningar kring påverkan på miljön
och haft dialog med berörda sakägare och länsstyrelser där
vi ska gräva. Även om detta inte skulle gå igenom har vi
idag ett tillstånd som medger 4 700 kubikmeter per dygn
för Bromölla och med den kapaciteten klarar vi båda kommunerna i det korta perspektivet. Men blir det ökad inflyttning måste vi också kunna ta upp mer vatten, säger
Anders Johnsson.
Fastighetsägare med privata brunnar har oroat sig för att
ökad utvinning av grundvatten skulle få deras brunnar att
sina.
– Någon sådan fara finns inte, lovar Johnsson.
FAKTA:
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT, är ett gemensamt
driftbolag vars uppgift är driftansvar för vatten- och avloppsanläggningar i kommunerna Bromölla, Olofström,
Osby och Östra Göinge. SBVT ägs av Bromölla Energi
& Vatten AB, Olofströms Kraft AB, Osby Kommun och
Östra Göinge Kommun.

Byggandet av den nya vattenledningen från vattenverket i Bromölla till vattenverket i Olofström är i full gång och ska vara klart i april 2016.

Ny pelletspanna för ökad fjärrvärme
En ny pelletspanna på tre MW effekt installeras på det nya industriområdet intill vägen upp till Volvo Personvagnars Övre fabrik.
– Det finns en efterfrågan på fjärrvärme och flispannan som vi
har räcker inte till för att täcka hela det behovet. Därför investerar vi tio miljoner kronor i pelletsanläggningen och det innebär
att vi kan ansluta fler fjärrvärmekunder, både företag och privatpersoner, säger Olofströms Krafts VD Per-Ola Svensson.
Samtidigt minskar behovet av fossila bränslen som olja och gas
för uppvärmning.

Vi är med när det händer…
Olofströms Kraft har under året varit med på olika arrangemang i Olofströms kommun, där man visat upp företaget och de tjänster man erbjuder.
Medvindsmässan i våras blev en stor succé och här visade Olofströms Kabel-TV
upp vad man har att erbjuda inom sitt område.
Nässelfrossan bjöd på massvis med kulturupplevelser och Kraftbolaget drog sitt
strå till den kulturella gärningen genom en barnaktivitet, där barnen fick måla
tavlor på temat energi. Tavlorna såldes och pengarna man fick in skänktes till
inköp av energiglödlampor till ett projekt i Afrika.
På Metalldagen fanns representanter för OKTV på plats och visade upp sitt
utbud av kanaler och möjligheter.
Inför Skördedagen på Nya Torget i Olofström gav Siv Magnusson på Park och
Miljö sina medarbetare i uppdrag att hitta på någonting roligt och kreativt.
Tina Svensson och Rose-Marie Persson kom med idén om hur de kunde illustrera färgerna i OKAB:s logga med olika frukter och grönsaker.
Det blev en mycket smakfull tavla…
Stor kreativitet visade också Heli Palosaari och IngMarie Johansson med sin
vackra utsmyckning i dammen på torget, där höstens ”brända” färger lyste
igenom på ett trevligt sätt i form av pumpor, ljung, svampar, kottar och olika
blommor.
Inför Halloween och Cityföreningens arrangemang i Olofström gjorde marknadsavdelningen på OKAB ett spännande arrangemang med spindelväv och
spindlar i city.

JUL-REBUSEN
När du löst rebusen skickar du svaret senast 31/1 2015 till:
Olofströms Kraft AB, Box 303, 293 24 Olofström
Märk kuvertet ”Jul-rebusen” Fina priser utlovas till de första rätta svaren.
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Teckningsutställning på temat “Energi”
För 6:e året i rad deltog Olofströms Kraft AB i Nässelfrossan tillsammans med Kultur- och Fritidsförvaltningen. I år antog vi utmaningen att göra ett
arrangemang för barn. Vi är ett kommunalt bolag och arbetar med kommunens övergripande mål ”barnen i centrum”. Vårt tema för arrangemanget
var ”Energins mysterium”.
Vi hade möjlighet att ta emot 20 barn och alla platser blev fulltecknade.
Program
Dagen började med att vi pratade med barnen om energi och vad vi
gör på Olofströms Kraft. Därefter läste Tina Andersson från biblioteket en bok om ”Den elektriska pojken” och berättade och visade olika
faktaböcker på temat el och energi. Vi pratade om vad barnen hade för
tankar om energi och sedan fick barnen göra teckningar på temat.
Det blev 20 färgglada teckningar som vi ville göra något mer med.
Vi avslutade dagen med en tipspromenad på temat och så fick de se hur
man sätter upp en elstolpe på riktigt med maskiner och stolpklättring,
för säkerhets skull var barnen utanför staketet.
Svensk Energi
Olofströms Kraft AB är medlemsföretag i Svensk Energi, som är delaktiga i ett projekt för att ge ren el till delar av världen som saknar el. Tillsammans med hjälporganisationen Givewatts deltar man i ett projekt
för att ge solenergilampor till barn och familjer i Kenya. I Afrika blir
det väldigt mörkt när solen går ner, och barnen som går i skola kan inte
göra sina läxor utan att använda annat bränsle för att få ljus. Solenergin
får man gratis och en solenergilampa kostar 400:- med installation. På
sidan för www.givewatts.org kan man läsa mer om projektet.
11 071 lampor har hittills (20141101) installerats, och det underlättar livet för 55355 människor. Familjerna löser efter hand in sina egna lampor, och på så sätt får man pengar till att köpa ytterligare lampor.
Utställning
Vi valde att rama in barnens teckningar och fortsätta använda barnens kreativa bild av energi. Vi anordnade därför en utställning av tavlorna
på biblioteket och på öppningsdagen den 2/10 bjöds alla ”konstnärerna” in på lite fika, så att de kunde se sina tavlor upphängda. Utställningen varade i tre veckor och tavlorna var till salu till förmån för Givewatts projektet, till ett valfritt belopp dock lägst 200 kronor. På baksidan av
varje tavla finns en text som förklarar vad pengarna används till och tänkt som ett tack till köparna. Samtliga tavlor såldes under utställningen
och målet var att på detta sätt få in pengar till projektet (sol-cells lampor).
Årets julklapp
Elbranschen har också en speciell julkampanj med målet att skänka så många lampor som möjligt.
Årets julkampanj går under temat: Ljus åt skolbarnen i Kwale. Årets mål: Solenergilampor åt 2000 elever.
I samarbete med Svensk Energi startar vi nu insamlingen till ett helt nytt skolkluster, Kwale i södra Kenya. I området bor ca 650 000 personer
(130 000 hushåll) varav många är barn och ungdomar som har svårt att klara av sina studier på grund av bristen på ordentligt läsljus och
tillgång till el.
Den här situationen kan vi ändra på genom att skapa tillgång till ljus och el från solenergilampor. Var med och skapa en hållbar utveckling
i Kwale!
Arrangörer
Olofströms Kraft AB och Kultur och Fritidsförvaltningen
På www.givewatts.org kan man köpa julkort på temat och ge
		
bort som julklapp. Julkorten finns i två valörer
		
200:- kronor och 400:- kronor.
		
Man kan givetvis under hela året ge val			
fritt belopp på konton som finns på
			deras hemsida.

Året runt med Park & Miljö

GRUPPFÖRSÄNDELSE
TILL FÖRETAG & HUSHÅLL

På Park och Miljö skiftar arbetet med årstiderna och för att illustrera mångfalden av arbetsuppgifter har vi gjort en almanacka
för vad som finns på agendan under året. Bilderna illustrerar ett axplock av avdelningens arbete för att upprätthålla en vacker
och trivsam kommun.

Januari

Februari

Snö och kyla innebär snöröjning och halkbekämpning av kommunens gång- och cykelvägar.

Det måste gallras och röjas i kommunens skogar och
parkområden för att det inte ska växa igen.

April

Maj

Premiär för gräsklippning av kommunala grönytor.

Tulpanerna slår ut i full blom – ett
vackert resultat av höstens arbete.

Juli

Augusti

Ogräs kommer man aldrig ifrån,
bekämpning med gasol är effektivt.

Det som planterades i juni vid kommunhuset
har nu blivit en storslagen blomsterprakt.

Oktober

Hösten har kommit på allvar och när
löven faller måste de tas om hand.

November

Runt första advent börjar julstämningen infinna sig
och den kommunala julgranen reses på Nya Torget.

Mars

Vår i luften och vårplanteringen av
penséer är ett säkert tecken på det!

Juni

Nu är det dags för sommarblomsplantering.

September

Dags för utsättning av höstlökar.

December

Så här vacker kan Nebbebodagården vara i vinterskrud. GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

