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Sölvesborg Energi
- hela kommunens bolag
Sölvesborgs kommun är så mycket mer
än innerstaden. Det fantastiska Listerlandet har en dragningskraft långt utanför
kommungränsen. För att inte tala om
norra delarna med Sveriges bästa festival
och fina stränder.
På liknande vis är Sölvesborg Energi mer
än ett bolag bara för innerstaden. Det är
i och för sig inte så konstigt att många
associerar oss med de centrala delarna.
Sprunget en gång i tiden ur Sölvesborgs elverk, med elnätet i innerstaden
som huvudsakligt fokus, är det ganska
naturligt. Men idag är vi så mycket mer
än så. Vi ansvarar för vatten- och avlopp
inom hela kommunen. Vi byggde tidigt
ut ett fibernät som inneburit att alla inom
kommunen kan ansluta sig till bredband
med ADSL. Vi har sedan 2010 fjärrvärme
utbyggd till Mjällby, där vår förhoppning på sikt är att fler ska kunna ansluta
sig. Vi har samarbeten med föreningar
som Hörvikens IF, Lörby IF och Mjällby
AIF. Kort sagt, Sölvesborg Energi är hela
kommunens bolag.
Vi är väldigt glada och stolta över vår
starka position som elhandlare i innerstaden, men vi är inte nöjda med det. Vi vill
bli ett lika naturligt alternativ på Listerlandet, såväl som i Gammalstorp, Kylinge,
Pukavik, Norje och övriga områden i
kommunen. För en sak är säker; det finns
inget annat energibolag som bryr sig så
mycket om hela Sölvesborgs kommun
som Sölvesborg
Energi gör!

		

Med önskan om
en riktigt trevlig
sommar!
Stefan Boking, VD
Sölvesborg Energi

Listerlandet

- en lysande del av Sölvesborg
Att vi på Sölvesborg Energi ser till att kommuninvånarna har el och fjärrvärme i
ledningarna, vatten i kranen och tillgång till fibernät känner nog de flesta till. Vi
är en naturlig aktör i innerstaden, men vi vill ladda hela Sölvesborg med kraft,
energi och värme. Och Listerlandet ligger oss varmt om hjärtat!
Under de senaste åren har vi på Sölvesborg Energi satsat på utbyggnad av det
allmäna vatten- och avloppsnätet, bland
annat i Sandviken. Utbyggnaden ger oss
en renare närmiljö och mer välmående
kustlinjer.
Vi har också dragit fram stadsnät till
samtliga orter på Listerlandet, och nu
har vi ytterligare fibersatsningar på gång.
En fiberanslutning möjliggör snabbt
och säkert bredband och hjälper dig att
framtidssäkra ditt hus. Och att höja värdet
på det!
I år fortsätter satsningarna med ett nytt
och utbyggt vattenverk i Hörvik, det innebär bland annat att framtidens tillgång och
kvalitet på vatten säkras.
För att ladda Listerlandet med ännu mer
kraft - av den sort som främjar utveckling
och skapar framtidstro - har vi i år valt att
stötta verksamheten i föreningarna Lörby
IF, Hörvikens IF och Mjällby AIF.

För tjejerna i Lörby IF är det en ny serie
som gäller i år. ”Det känns fantastiskt att
vi nu spelar i division ett! Med bland annat Sölvesborg Energis hjälp har vi inför
säsongen renoverat vår kiosk”, berättar
Björn Bengtsson som är engagerad i Lörby
IF. ”Den var fallfärdig, så det känns roligt
att vi nu kan erbjuda publiken en fräsch
kiosk när de är på Lörby Park och njuter
av fotboll.”
På Hörvikens IF:s hemmaplan Grönavallen fanns ett stort behov av en ny bevattningsanläggning. ”Med ekonomisk hjälp
från bland annat Sölvesborg Energi har vi
köpt in ett bevattningssystem som gör vår
gräsmatta fin hela säsongen” säger Olof
Thomasson, en av eldsjälarna i HIF.
I Mjällby AIF är bredden viktig. Klubben
satsar på allt från ”knattar” till A-laget i
Allsvenskan. ”Det samarbete vi har med
Sölvesborg Energi skapar förutsättningar
för oss att göra vår ungdomsverksamhet
ännu lite bättre, berättar Lars-Inge Nilsson
i MAIF.

olika tjänsteleverantör och har möjlighet
att byta. Och så innebär en stabil och snabb
uppkoppling stora fördelar för kommunens
företagare, nya och befintliga.
Hög tid för en spurt
Regeringen siktar på att 90% av landets
hushåll ska ha bredbandsuppkoppling 2020
på minst 100 Mbit. Om målen ska nås krävs
en rejäl spurt. Blekinge är dessvärre sämst
i landet, i Sölvesborg är det bara 18-20%
som har bredband, men det ser ut att gå
framåt, fort. Kommunen jobbar med en
bredbandsstrategi som ska vara klar under
2014 och du som har minsta lilla intresse
för att trygga din framtid som uppkopplad
kan börja med att se över dina möjligheter
på www.solvesborgenergi.se/intresse_fiber. (Intresseanmälan är inte bindande så
tveka inte att visa ditt intresse - en närmare
förklaring finns på hemsidan)

Vårt mål:

ett fiberrikt Sölvesborg
Fler och fler förstår fördelarna med bredband via fibernätet.
Funderar du också på att ansluta dig? Sölvesborg Energi har nu
utvecklat en webbportal som gör det enkelt att anmäla intresse och att
påverka utbyggnaden i ditt område.
Den nya digitala tjänsten gör det enklare
för dig som kommuninvånare att anmäla
ditt intresse för bredband via fiber och att
se hur många andra i området som går i
samma tankar.
På den nya karttjänsten kan du söka efter
din adress; färgmarkeringarna visar vilka
hus som redan är anslutna och vilka som
vill bli det. Sölvesborg Energi tar kontakt
med alla som anmäler intresse och delar
in området i ”fibernätskvarter”.
– Eftersom grävningsarbetet är kostsamt
och vi endast vill gräva upp gatan en gång
krävs det att en hög andel av de boende i
ett område är intresserade innan projektet
dras igång.
När du kan se vilka hus som ligger i ditt
”fiberkvarter” vet du vilka grannar och
närboende du kan behöva påverka för

* Post- och telestyrelsen är den myndighet som
bevakar områdena elektronisk kommunikation
och post i Sverige.

att få fiber hem till dig, förklarar Mikael
Bengtsson, fibernätsansvarig på Sölvesborg Energi.

Om fiber, bredband & uppkoppling
ADSL är surf via de gamla kopparledningarna till telefonjacket. Hastigheten beror på
avståndet till telestationen och belastningen
av nätet. Mobilt bredband surfar du via en
mobiluppkoppling, täckningen är viktig,
samt varierar hastigheten beroende på belastningen. Bredband via fiberoptiska kablar
möjliggör mycket höga överföringshastigheter, snabba svarstider, påverkars inte av
avstånd eller belastningen på nätet.

Många nyanslutna
2013 sänktes anslutningsavgiften kraftigt
och de senaste åren har antalet nyanslutna
till fibernätet i Sölvesborgs kommun
mångdubblats – 58 stycken 2013 och
hittills i år (april) 35 nya kunder och 50
beställda ansökningar.

Vem ansvarar för vad?
Infrastrukturen: Sölvesborg Energi äger och
ansvarar för fiberkabeln i nätverket.
Programvara och routrar: Zitius är kommunikationsoperatör.
Tjänster: Du väljer tjänsteoperatör. Qmarket
ger dig en bra översikt, se:
http://solvesborg.qmarket.se

Och fördelarna med fibernätet är många,
Mikael Bengtsson berättar:
– Att ansluta sig är en framtidssäkring
av huset och höjer värdet på fastigheten.
PTS* spår att ADSL-uppkopplingar inte
kommer att hålla måttet om 2 år men
fibernätet ger dig i stort sett obegränsad
prestanda. En annan stor fördel är att nätet är öppet, du kan välja fritt mellan flera

www.solvesborgenergi.se/fiber
www.solvesborgenergi.se/intresse_fiber

super-erbjudande! Upplev allt via fiber!

100/10
Mbit/s

Bredband & Telefoni

190 kr/mån

*

* Erbjudandet gäller Tyfon bredband 100/10 Mbit/s med telefoni, bindningstid 12 månader. Priset gäller de första 6 månaderna och därefter ordinarie pris
(314 kr/mån). Erbjudandet gäller längst t.o.m. 2014-06-30. För fullständiga uppgifter se solvesborg.qmarket.se
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Välkommen till oss
Patrik Wickström!

Som VA-ingenjör arbetar Patrik bland
annat med planering och utbyggnad av
det allmäna vatten- och avloppsnätet, avtal
och mindre projekteringar.

Patrik Wickström är sedan ett par
månader tillbaka ny VA-ingenjör på
Sölvesborg Energi.

Innan Patrik började på Sölvesborg Energi
arbetade han bland annat som mätningstekniker och sedan arbetsledare med
ansvar för väg- och anläggningsarbete på
Skanska. Han har även varit på Asfaltbolaget i Karlskrona.
Patrik bor i Mörrum med sin familj och
två döttrar. Efter husköpet 2011 ägnar
han stor del av fritiden åt att renovera och
sköta om hus och trädgård.
Fiske, trav och att gå på idrottsevenemang
är också saker som Patrik gillar.

Träffa oss i vimlet
I sommar ger vi på Sölvesborg Energi oss
ut på en liten turné. Vi vill nämligen gärna
träffa dig. Kanske du är lite nyfiken på
vad vi har att erbjuda? Och har du några
frågor om vår verksamhet så ger vi dig
mer än gärna svar.

Här träffar du oss:
Inflyttarmässan under Killebom,
lördagen den 5 juli, Havsudden.
Hälleviks Tradjazzfestival (7-9
augusti) En av dagarna finns vi i
kommunens sjöbod som står på
hamnplanen.
Sen vill vi även gärna träffa dig på
Strandvallen framåt hösten. Då
kommer vi att ”gästspela” i kommunens sjöbod.
Håll gärna lite koll på vår hemsida när det
närmar sig så får ni veta exakt tid och dag.
Väl mött!!

Sommarjobb åt
ungdomar
Sölvesborg Energi är också en av kommunens största arbetsgivare, och vi
skapar kontinuerligt nya arbetstillfällen.
I sommar ger vi 9 sölvesborgsungdomar chansen att prova på arbetslivet
genom att erbjuda dem sommarjobb
hos oss.
Ungdomarna kommer bland annat
att få hjälpa till med gräsklippning och
målning.

Vilken elpryl kan du
inte vara utan?

En latte på stan

= el hela dan
Patric Larsson, Sölvesborg
”Definitivt kaffebryggaren, jag kan inte
leva utan kaffe!”

För ca 30 kronor får du en latte på ett
café på stan - eller hushållsel hemma i
villan hela dagen.
I genomsnitt betalar en villa 9 300 kronor för sin hushållsel per år (beräknat på
1,50 kr/kWh), vilket innebär en daglig
kostnad på knappt 26 kronor.

Monica Andersson, Sölvesborg
” Min eltandborste. Sedan jag skaffade
den har jag inte haft ett enda hål i mina
tänder!.”

Detta kan jämföras med snittkostnaden för en latte på stan som är drygt 30
kronor.

Renhållning VMAB

På Sölvesborg
Energi säljer
vi....

Ansvaret för renhållning i Sölvesborgs
kommun ligger hos Västblekinge Miljö
AB. Det är alltså dem du ska vända dig
till om du har frågor om renhållning.
telefon: 0454-593 59
e-post: kundtjanst@vmab.se

Har du tänkt på
att det vatten som
vi använder idag
är samma vatten
som funnits
i alla tider?

Vatten

- en

Vi blir tacksamma
om du minimerar
bevattningen under
Sweden Rock
Visst är det kul att Sölvesborg tredubblar sin befolkning under Sweden
Rock Festival? Tyvärr är inte vår vattenförsörjning dimensionerad för så
många människor, och att tredubbla
kapaciteten skulle bli en stor börda för
VA-abonnenterna.
För att vi inte ska riskera att stå utan
dricksvatten, ber vi alla våra invånare
och sommargäster att - just under festivalveckan (4-7 juni) - inte bevattna
gräsmattor. Givetvis går det bra att
vattna känsliga växter för hand. Och
ska du fylla på poolen, så ber vi dig
att inte göra detta under festivalveckan.
Tack för att du hjälper till!

riktigt viktig resurs

Vatten- och avloppsavdelningen på Sölvesborg Energi har bråda dagar.
Många projekt är igång, och ännu fler planeras. Lönen för mödan blir
bland annat långsiktiga förbättringar för den lokala kustmiljön, säkring
av framtida vattenbehov och kvalitet. Nedan ser du några av de aktuella projekten:
Vi förbereder för att lägga ner Pukaviks
reningsverk och istället föra över detta
avloppsvatten för rening på Sölvesborgs
reningsverk. Sölvesborgs reningsverk
är betydligt större och har en stabilare
process och på så vis får vi bättre rening
av avloppsvattnet.
Vi förbereder för utbyggnad av det
allmäna VA-nätet i Pukavik. Prelimenär
utbyggnadsstart är hösten 2014.

VA-utbyggnad av etapp tre i Sandviken
pågår. Nästa etapp (fyra) i Sandviken
påbörjas hösten 2014.
Under 2014 kommer vi att börja utbyggnad av Hörviks vattenverk. Syftet är
att utöka vattenproduktionskapaciteten.
Det nya vattenverket beräknas stå klart
till sommaren 2015.

Sölvesborgs vatten
Varje år producerar Sölvesborg Energi ca
2,0 miljoner m³ dricksvatten. I vår kommun består av dricksvattnet av grundvatten. Det tas ifrån olika brunnar runt
om i kommunen.
Det finns totalt 15 vattenverk; fyra i

294 80 SÖLVESBORG • 0456-81 68 80 alt. 81 68 81
info@solvesborgenergi.se • www.solvesborgenergi.se

Vi påbörjar utbyggnad av det allmänna
VA-nätet i Siretorp/Mörby under 2014.

Sölvesborgs tätort, två i Mjällby och ett
på Hanö, i Nogersund, Hällevik, Hörvik,
Torsö, Mörby, Västra Näs, Djupekås och
Gammalstorp.
Vattenkvalitén är mycket bra och det
används inga tillsatser av kemikalier.

Denna trycksak uppfyller kriterierna för att få Svanenmärkas.
Texter och sättning: Sölvesborg Energi samt Lotta Bojeby, Mustasch
Foton: Serny, SBG Energi och bildarkivet.se/Niklas Kämpargård
Tryck: Prints 4 U, Sölvesborg
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