
ALMANACKA 2020
med viktig information till dig som bor i Borgholms kommun



Varje år tar vi på Borgholm Energi fram en almanacka som delas ut till alla hushåll och fritidshusägare i kommunen. 
I din hand håller du nu Almanacka 2020 och närmare bestämt den 16:e i ordningen. Vi har fyllt den med det som vi 
hoppas ska vara nyttig information om till exempel ändrade sophämtningsdagar, öppettider för året, tips och råd om hur 
du hanterar ditt avfall, hur du kan bibehålla goda vattenvanor och mycket mycket mer. 

Varje års almanacka har ett eget tema och i år är temat Smultronställen. Tillsammans med Ölands Turistbyrå har vi valt 
ut tolv av kommunens finaste smultronställen att pryda almanackans sidor med. Omslagsbilden röstades fram genom 
en omröstning på vår Facebooksida – fantastiskt kul att det var så många som ville vara med och göra sin röst hörd! 
Platsen och bilden som fick mest röster och som du ser också pryder omslaget är vackra Djupvik-Äleklinta. 

Vi hoppas att du precis som vi kommer försöka besöka några av de fina platser som vi har i vår del av Öland. Sist men 
inte minst vill vi passa på att önska dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2020!

Borgholm Energi 

ALMANACKA 2020

med viktig information till dig som bor i Borgholms kommun

BORGHOLM ENERGI
SMULTRONSTÄLLEN 2020

Lite historia...
Den 8 oktober 1921 togs beslutet 
att starta Aktiebolaget Borgholms 
Elektricitetsverk – företaget som blev 
grunden för hela vår koncern.

1989 bytte bolaget namn till Borgholm 
Energi AB och delades 1996 upp i 
Borgholm Energi AB och Borgholm 
Energi Elnät AB.

I sin helhet blev Öland elektrifierat 
ganska sent. Det fanns från omkring 
1910-talet ett litet antal företag som 
alstrade  el för eget bruk och strax 
innan jul 1911 tändes de första 
lamporna i Borgholm. Det dröjde dock 
till mitten av 1940-talet tills man kan 
säga att hela ön var elektrifierad.

Bolaget har sedan 1921 utvecklats 
och levererar nu utöver el även 
andra samhällsnyttiga tjänster som 
renhållning, vatten och avlopp samt 
värme.

�dhusg�an 4 1922

Vi på Borgholm Energi har i Maj 2019 
erhållit Väl Godkänt i Kundnöjdhet!
Undersökningen utfördes av Supportföretaget TMJ 
Group som är specialiserat på undersökningar inom 
energibranschens olika affärsområden. 

Vi vill tacka dig som ställt upp och medverkat i 
undersökningen. Det är tillsammans med dig som kund som 
vi kan fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre.
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BORGHOLM ENERGI
HÅLLBARHET

Hållbarhet på Borgholm Energi
Vi har hållbarhet i fokus, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt för att uppnå en god livskvalitet för medborgarna i Borgholms kommun. För oss handlar det 
om våra kunders behov, omsorg om vår miljö, bra arbetsmiljö för våra medarbetare, god samhällsnytta och en sund ekonomi. 

Visste du att...
 » Under 2019 levererade vi omkring 

2 400 ton avfall till optisk sortering, varav 
420 ton matavfall.

Detta har producerat tillräckligt med 
biogödsel för att odla havre för 3 780 000 
portioner gröt.

Biogasen har ersatt 42 000 liter bensin, 
och med den kan en buss köra 9 240 mil 
miljövänligt och klimatneutralt.

 » Sedan 2017 producerar vi dricksvatten via 
avsaltning av vatten från Östersjön. På så 
sätt belastar vi inte grundvattennivåerna 
mer än de klarar av och vi har nu 
hanterbara grundvattennivåer igen 
efter flera års sjunkande nivåer. 
Vattenverket är dimensionerat för att 
producera upp till 3 000 m3 dricksvatten 
per dygn. Energiåtervinning sker i 
tillverkningsprocessen och solceller på 
taket bidrar till energiförsörjningen.

 » Vårt elnät är dimensionerat för att klara 
energitoppar såväl på vintern som under 
turistsäsongen. Vi har en stor andel 
ansluten förnybar energiproduktion lokalt 
och är i stort sätt självförsörjande på el, 
tack vare Ölands vindkraftsanläggningar.

 » Våra högeffektiva fjärrvärmeverk drivs med 
lokalproducerat biobränsle. På så sätt 
undviker vi långa transporter och gynnar 
samtidigt lokalsamhället.

 » Under senare år har vi investerat i 
utbyggnad av våra reningsverk för att 
kunna ta tillvara på vårt avloppsvatten för 
bevattning av öns åkrar. Därmed minskas 
belastningen på våra grundvattentäkter.

Detta låter oss utnyttja våra 
vattenresurser smartare och hjälper till 
att klimatsäkra vår kommun. Under 2019 
renade vi 152 000 m3 avloppsvatten för 
bevattning av åkermark.
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Nyheter Återvinning & Avfall

NY RENHÅLLNINGSORDNING
En ny avfallsplan och avfallsföreskrifter 
har beslutats. Dessa beskriver hur 
avfallshanteringen i kommunen kommer att 
utvecklas de närmaste åren. Att ta hand om 
avfallet på ett riktigt sätt är viktigt – inte minst 
för att minska avfallsmängderna! 

Renhållningsordningen finns att läsa i sin 
helhet på vår hemsida borgholmenergi.se.

LÄMNA TILL ÅTERBRUK PÅ 
ÅTERVINNINGSCENTRALERNA
Mycket av det som vi slänger skulle kunna 
användas igen av någon annan. Genom 
återanvändning av produkter minskar våra 
avfallsmängder, samtidigt som vi sparar 
på resurser och energi då färre produkter 
behöver nyproduceras. 

Under året kommer containrar för återbruk 
att dyka upp på våra återvinningscentraler, så 
håll ett öga på vår hemsida och facebook för 
mer information.

MATOLJA OCH MATFETT
Du kan nu lämna matolja och matfett från 
hushållet vid våra återvinningscentraler. Det 
ska vara förpackat i plastflaska med kork. 
Matoljan och matfettet renas och används för 
produktion av biodiesel och andra produkter 
som innehåller fett.

ÅTERVINNING
& AVFALL

GRÖNA PÅSEN – NU GJORD AV 
100% ÅTERVUNNEN PLAST
De gröna påsarna för matavfall består nu av 
100% återvunnen plast.

466 kg

10 sätt du kan minska
ditt avfall!

Visste du att det uppstår 466 kg 
hushållsavfall från varje person – varje år! 
Här visar vi hur du enkelt kan minska ditt 
avfall.

#1 SÄG NEJ TILL PAPPERSREKLAM

#2 MINSKA MATSVINNET

#3 VÄLJ BEGAGNAT 

#4 LÅNA BÖCKER OCH E-BÖCKER

#5 FLERGÅNGSLÅDA TILL LUNCH

#6 VÄLJ FLERGÅNGSPÅSAR

#7 LÄNGE LEVE DATORN

#8 GE DIN TELEFON ETT LÄNGRE LIV

#9 VÄLJ BEGAGNADE LEKSAKER

#10 VÄLJ BORT ENGÅNGSPRYLAR HEMMA

Behöver du nya gröna 
påsar?
Boende i villa och fritidshus: Knyt en 
påse (det går bra med vilken påse som 
helst) runt draghandtaget på ditt sopkärl, 
så lämnar chauffören en ny rulle påsar 
vid nästa sophämtning. Glöm inte att ta 
bort påsen när du fått din nya rulle.

Boende i lägenhet: Prata med din 
hyresvärd för att få veta vad som 
gäller där just du bor.

Du kan också hämta nya gröna 
matavfallspåsar på våra återvinnings-
centraler och på vårt huvudkontor i 
Borgholm, i stadshuset och i vissa ICA-
butiker.

Om du följer dessa 10 tips kan du minska 
ditt avfall med 115 kg, din klimatpåverkan 
med 300 kg CO2e och dina kostnader med 
nästan 10 000 kr per år!
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Lämna ditt avfall här
På våra bemannade återvinningscentraler (ÅVC) i Kalleguta och Böda kan du 
lämna allt från grovavfall och farligt avfall till elavfall och trädgårdsavfall. Vet 
du inte riktigt hur du ska sortera på plats, finns det alltid personal som kan 
hjälpa dig till rätta. Fråga oss gärna!

KALLEGUTA ÅVC
0485-883 06

Måndag Stängt

Tisdag 10.00 – 18.00

Onsdag 09.00 – 16.00

Torsdag 10.00 – 18.00

Fredag 09.00 – 15.00

Lördag 09.00 – 16.00

Söndag Stängt

BÖDA ÅVC
0485-883 08

Måndag Stängt

Tisdag Stängt

Onsdag Stängt

Torsdag 09.00 – 18.00

Fredag 09.00 – 16.00

Lördag 09.00 – 12.00

Söndag Stängt

*Öppet första helgfria lördagen varje 
månad, 1 jun – 31 aug öppet varje lördag.

På helgdagar och aftnar kan andra 
öppettider gälla. Besök vår hemsida 
borgholmenergi.se för mer 
information.

ÅTERVINNING
& AVFALL

Metall
Gräsklippare, rör, badkar, brassestolar, 
metallförpackningar

Trä
Trämöbler, brädor, spånskivor

Flisbart trädgårdsavfall
Stammar, grenar, kvistar och buskar utan jord 
och sten

Komposterbart trädgårdsavfall 
Fallfrukt, löv, gräs, mossa, häckklipp

Vitvaror 
Kyl, frys, spis, spisfläkt, disk-, tvättmaskin, 
torktumlare

Vad kan du inte lämna på din ÅVC?
ÅVC:erna är till för hushållens grovavfall. 
För en fullständig lista över vilket avfall 
som vi inte tar emot, besök vår hemsida 
borgholmenergi.se.

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA
Till ÅVC:erna är privatpersoner välkomna att 
lämna sitt eget grovavfall.

Mot särskild avgift kan företag och 
organisationer (även ideella) få lämna avfall 
vid ÅVC:erna om kapacitet finns. Ring i förväg 
om du planerar att lämna en större mängd.

Vad kan du lämna på din ÅVC?
Asbest
Får endast lämnas på Kalleguta ÅVC (Max 
20 kg, väl förpackat – se hemsida)

Brännbart avfall
Plastmöbler, mattor, filtar, invasiva växter (väl 
förpackade – se hemsida)

Deponi
Gips med rester av kakel eller våtrumsmatta, 
glas

Farligt avfall
Färg, kemikalier, elektronik, impregnerat trä, 
batterier, lampor

Förpackningar
Plast, glas, papper, wellpapp samt tidningar

Gips
Gipsskivor utan reglar, rena gipsföremål

Tegel och keramik
Keramik, porslin, tegel

Saknar du bil?
Du kan mot en avgift få grovavfall 
(till exempel möbler), elavfall och 
trädgårdsavfall hämtat. Beställning 
görs hos Suez på telefon 0485-561 560.

*

Förpackningar och 
tidningar
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, 
FTI, har ansvar för de 14 återvinnings-
stationerna (ÅVS) som finns i 
kommunen. Det innebär att FTI 
ska se till att behållarna töms, att 
innehållet kommer till rätt plats i 
hanteringskedjan och att det är städat 
och rent på ÅVS:erna.

Om du har synpunkter på städningen 
vid din ÅVS, vill tala om att behållarna 
är fulla, ge tips på förbättringar eller 
ställa en fråga, kontakta FTI på telefon 
0200-88 03 11 eller via ett formulär på 
FTI:s hemsida ftiab.se.

Synliggör ditt avfall!
Använd genomskinliga säckar eller 
öppna lådor när du packar ditt 
grovavfall – då blir det lättare för oss 
att hjälpa dig!
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Vi hämtar ditt hushållsavfall
På uppdrag av Borgholms kommun sköter vi insamling och hantering av hushållsavfallet från kommunens medborgare 
och verksamheter. Vi hämtar även latrin och slam samt tar emot grovavfall och farligt avfall på våra två bemannade 
återvinningscentraler som finns i Kalleguta och Böda.

Sophämtning storhelger
Julafton 24/12 2019 hämtas 23/12
Juldagen 25/12 2019 hämtas 26/12
Nyårsafton 31/12 2019 hämtas 30/12
Nyårsdagen 1/1 hämtas 2/1
Långfredagen 10/4 hämtas 9/4
Annandag påsk 13/4 hämtas 14/4
Midsommarafton 19/6 hämtas 18/6
Julafton 24/12 hämtas 23/12
Juldagen 25/12 hämtas 26 /12
Nyårsafton 31/12 hämtas 30/12

Övriga aftnar och röda dagar hämtas 
dina sopor på ordinarie hämtningsdag.

Tänk på att låta sopkärlet stå 
framme tills det är tömt!

I Borgholms kommun töms sopkärlen var 
14:e dag året runt av vår entreprenör Suez. Vi 
har vikttaxa, vilket innebär att ju bättre du är 
på att sortera dina sopor, desto lägre blir din 
avgift. Det finns olika abonnemang att välja på, 
beroende på vilka behov och avfallsmängder 
du har. Kontakta vår kundservice för att få hjälp 
att hitta det bästa abonnemanget för just dig!

ALLT I  PÅSE MED DUBBELKNUT
Det är viktigt att allt avfall som läggs i sopkärlet 
är väl förpackat i påse med dubbelknut. Detta 
gäller både mat- och restavfall. Löst avfall stör 
efterbehandlingsprocessen, vilket bland annat 
leder till att matavfallet inte kan komma till 
nytta och bli biogas och biogödsel.

FARLIGT AVFALL
Farligt avfall och elavfall lämnas på våra 
bemannade ÅVC:er. Rester av målarfärg, 
nagellack, insektsmedel, mobiltelefoner, 
trasiga glödlampor och kasserade batterier är 
alla exempel på farligt avfall. Farligt avfall kan 
innehålla bly, kvicksilver, kadmium och andra 
giftiga ämnen. Hjälp oss ta hand om detta – 
varje insamlat gram betyder mycket för miljön!

ATT TÄNKA PÅ INFÖR HÄMTNING
Ditt sopkärl behöver stå på rätt plats och vara 
utställt i god tid innan vi kommer och hämtar. 
Senast klockan 06.00 behöver det finnas 
tillgängligt. Se till att det är skottat vintertid 
och röjt sommartid runtom kärlet och att 
locket är stängt.

För att underlätta för våra chaufförer behöver 
ditt sopkärl vara vänt åt rätt håll. Ställ 
sopkärlet så att locket öppnas ut mot platsen 
där sopbilen stannar och hjul och handtag är 
vända mot fastigheten.

SOMMARABONNEMANG
Sommarhämtning sker under vecka 16–41.

För dig som är fritidsboende och har ett 
sommarabonnemang ingår det nu två 
kostnadsfria extratömningar av ditt sopkärl 
under vinterperioden. Det är bra för dig som 
exempelvis firar jul i din stuga. Beställning av 
extratömning gör du hos vår kundservice.

När kommer vi till dig?
På mina sidor kan du se när vi tömmer 
ditt sopkärl. Du kan också anmäla dig 
för e-postavisering via ett formulär på 
vår hemsida borgholmenergi.se.
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Matavfallsinsamling
Att sortera ut sitt matavfall är enkelt och ger stora miljövinster. Du lägger matavfallet i en separat grön påse, försluter den 
med dubbelknut och slänger den i ditt befintliga sopkärl. Med hjälp av kamerateknik sorteras sedan de gröna påsarna ut. 
Matavfallet mals ner och blir till biogas som bland annat driver bussar och till biogödsel som används inom lantbruk.

Ta vara på maten!
Varje år slänger vi bort 45 kilo ätbar mat 
och dryck per person!

Mycket av maten slängs för att den 
inte äts upp i tid – vi köper för mycket, 
glömmer den längst in i kylen och kastar 
mat som blir över istället för att äta upp 
resterna. Ett hushåll beräknas kunna 
spara minst 3 000 – 6 000 kr per år på 
att minska sitt matsvinn.

Men svinnet kostar mer än pengar, det 
kostar också för miljön. Att producera 
mat orsakar bland annat växthusgaser 
som påverkar klimatet och bidrar även 
till övergödning. Allt detta sker i onödan 
om vi sedan slänger bort maten. Att 
minska svinnet är därför att göra en 
insats för miljön.Tänk på! Dina förpackningar och tidningar lämnar du på din närmaste ÅVS. Ditt farliga avfall 

lämnar du på någon av våra bemannade ÅVC:er.

GRÖNA PÅSEN
Det är enkelt att sortera matrester. Du lägger 
matresterna i den gröna påsen, knyter den 
med dubbelknut – sedan slänger du den i ditt 
vanliga sopkärl bland de andra soppåsarna. 
När du gör det ser vi till att matavfallet 
kommer till nytta som biogödsel och biogas 
– bra va!

Biogasen används som fordonsbränsle till 
både bussar och personbilar. Biogödsel, 
som är en restprodukt från tillverkningen av 
biogas, ersätter konstgödsel och används 
som näringsrik gödning i lantbruket.

DET HÄR LÄGGER DU I  DEN GRÖNA 
PÅSEN:
 » Matrester: både tillagade och råa

 » Frukt & grönt: rester och skal 

 » Kaffe & te: sump, filter och påsar

 » Skal & ben: kött- och fiskben, fiskrens, skal 
från skaldjur och ägg

 » Matfett: smör, margarin, olja och annat 
matfett

DET HÄR LÄGGER DU INTE I  DEN 
GRÖNA PÅSEN:
 » Papper: Papper, servetter, blöjor, bindor, 

tamponger, textilier

 » Djurlatrin: Kattsand och hundbajs

 » Växter & blommor: Krukväxter, 
snittblommor, jord och trädgårdsavfall

 » Tobak: Cigarettfimpar och snus

 » Mediciner: Överblivna läkemedel lämnas 
på apoteket

4.

BIOGAS

BIOGÖDSEL

5.
1. 2.

3.
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För dig som är slamkund
Det är vi som ansvarar för att tömningar av enskilda avloppsanläggningar utförs i Borgholms kommun. Slam från 
enskilda avloppsanläggningar är ett hushållsavfall som regleras av miljöbalken och får endast tas omhand av Borgholm 
Energi genom vår entreprenör. 

Beställning & frågor
Beställning av tömning görs till Suez  
på telefon 0485-561 560.

Frågor gällande abonnemang, avgifter 
eller fakturor hanteras av Borgholm 
Energi. Kontakta vår kundservice på 
telefon 0485-883 00.

Jourtömning
Vid akut behov av slamtömning kan 
du beställa en jourtömning som utförs 
inom 8 timmar. 

Beställ hos Suez på telefon 
0485-561 560.

HUR OFTA BEHÖVER MIN 
SLAMANLÄGGNING TÖMMAS?
Tömning av slamavskiljningsanläggningar 
med ansluten WC görs en gång om året 
enligt ett fast schema. Tömning av slutna 
tankar med ansluten WC ska också göras en 
gång om året, men utförs efter att du som 
kund har gjort en beställning.

Vi aviserar slamtömningen med ett brev 
eller sms till dig innan tömning. Behöver du 
tömma oftare kan du beställa extratömning 
som utförs inom tre alternativt fem 
arbetsdagar, enligt gällande taxa. 

BDT-brunnar (bad, disk, tvätt) ska tömmas 
minst vartannat år. Minireningsverk töms 
enligt tillstånd. Tömning av BDT-brunnar och 
minireningsverk sker efter beställning.

För dig som har en sluten tank, är det 
viktigt att se till att anslutningskopplingen 
för slangen passar entreprenörens 
tömningsfordon. Om den inte gör det, 
behövs en adapter. Det är du som 
fastighetsägare som ansvarar för att en 
sådan finns tillgänglig vid tömning.

Har du minireningsverk? Tänk då på att 
instruktioner för anläggningen måste 
finnas tillgängliga för chauffören vid 
tömningstillfället.

När töms min slambrunn?
Vi erbjuder kostnadsfri SMS-tjänst till dig 
som har en enskild avloppsanläggning. 
Tjänsten innebär att du får följande 
meddelanden till din mobiltelefon:

 » Vilken vecka din schemalagda 
slamtömning kommer att ske

 » Tömningsbekräftelse när 
anläggningen är tömd

 » Bokningsbekräftelse på beställd 
tömningVAD FÅR SPOLAS NER I  AVLOPPET?

I det enskilda avloppet får du endast spola 
ner avföring och toalettpapper. Produkter 
eller kemikalier såsom bindor, tamponger, 
våtservetter, tops eller plast får inte 
förekomma i avloppsanläggningen eftersom 
dessa stör efterbehandlingsprocessen.

FRAMKOMLIGHET
 » Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla 

för ett tungt fordon. Parkeringsplatsen 
för slamtömningsfordonet måste vara 
trafiksäker – fordonet kan inte stå på 
en väg där den är skymd av kurva eller 
backkrön.

 » Området mellan slambilen och brunnen 
ska vara röjt och får inte blockeras av 
exempelvis staket eller planteringar.

 » Avstånd mellan brunn och fordon bör inte 
vara längre än 10 m. Extra avgift tas ut där 
avståndet överskrider 20 m. 

 » Skotta och sanda vintertid vid behov. Det är 
chauffören som avgör om underlaget och 
vägen är farbar när det är dags att tömma.

 » Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl 
synligt.

 » Locket ska vara upplåst och lätt att lyfta 
(maxvikt 15 kg).

 » Skall brunnslocket förseglas med 
buntband efter utförd tömning behöver 
du se till att det finns tillgängligt vid 
tömningstillfället.

 » Slamanläggningar som ligger utanför 
fastighetsgränsen ska markeras med en 
skylt som talar om vilken fastighet brunnen 
tillhör.
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Vad jobbar ni med på Borgholm Energis 
kundservice?

Borgholm Energis kundservice tar emot och 
besvarar kundfrågor, synpunkter eller förslag 
gällande alla bolagets nyttigheter, allt från 
vatten och avlopp, avfall och återvinning, 
elnät och fjärrvärme. Bland arbetsuppgifterna 
finns debitering och reskontra, hantering 
av flyttärenden, registrering av mätare 
och mätarställningar, hantering av post 
och e-post, beställning av kontorsmaterial 
och förbrukningsartiklar. Variationen av 
arbetsuppgifter kräver att kundservice 
arbetar parallellt i flera olika system och 
att vara kvicktänkt är en förutsättning. Det 
ställer krav på flexibilitet och kunskap om 
såväl kommunen som bolaget, men även 
lagstiftning, föreskrifter och taxa.

”Ofta får vi in kundärenden som kräver 
utredning, uppföljning och svar från olika 
personer och från olika verksamheter. Vi försöker 
då att hjälpa kunden att samla ihop frågorna 
och därefter ta reda på svaren. Kan vi inte svara 
själva så kan vi i alla fall ta reda på vem inom 
bolaget som kan svara bäst. Vi strävar efter att 
kunna ge våra kunder bästa möjliga service!”

Förutom att arbeta med service mot 
privatpersoner och företagare som är 
kunder hos Borgholm Energi stöttar 
kundservice även bolagets verksamheter med 
information, kommunikation, administration, 
framtagning av statistik, systemansvar och 
systemutveckling.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för 
Borgholm Energis kundservice?

Att beskriva hur en typisk arbetsdag för de 
fyra medarbetarna på Borgholm Energis 
kundservice är en utmaning.

”Det är omöjligt att säga i förväg hur dagen 
man har framför sig kommer att se ut. Det finns 
verkligen ingen dag som är den andra lik. Då vi 
är kundservice för många olika verksamheter 
inom bolaget kan ett och samma samtal eller 
besök behandla en rad olika frågor och ärenden 
– allt från sophämtning och fakturafrågor till 
vattenanslutningar och elabonnemang.”

Vad är det roligaste med att jobba med 
kundservice?

Vid frågan om vad som är det roligaste med att 
arbeta med kundservice kommer svaret snabbt.

”Det roligaste är att arbetet är så utmanade 
och omväxlande. Vi fungerar som spindeln 
i nätet och är länken mellan verksamheten 
och slutkunden. När telefonen ringer vet man 
aldrig vilka frågor som kommer att ställas. Vi 
måste kunna mycket om mycket och lite om det 
mesta!”

Välkommen till 
Borgholm Energis kundservice

Nya besökare har svårt att inte titta uppåt när de kliver in i den fönstersmyckade tegelbyggnaden på Badhusgatan 4. 
Innanför de stora glaspartierna hänger en stor travers i taket. Den är kvar som minne från tiden Borgholm Energis lokal 
var Borgholms elektricitetsverk, en byggnad som stod färdig 1922. I den ljusa och rymliga lokalen sitter Borgholm Energis 
kundservice redo att hjälpa kunder med olika ärenden.

11 000
kundsamtal 

per år
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Fjärrvärme
Med fjärrvärme får du ett miljövänligt alternativ. Uppvärmningssättet innebär 
låga utsläpp och våra verk eldas framförallt med lokalproducerat biobränsle. 
Välkommen till en grön och bekväm vardag!

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmnings-
formen i Sverige. Istället för att varje fastighet 
har sin egen värmekälla, får den som har 
fjärrvärme sin värme från en gemensam 
anläggning ”fjärran från” fastigheten. Fast 
egentligen är det inte så fjärran eftersom 
värmen är lokalt producerad.

I ett fjärrvärmeverk hettas vatten upp för att 
sprida värme till de hus som är uppkopplade 
till fjärrvärmenätet. Eftersom rören ligger 
nergrävda i marken är fjärrvärmen osynlig. 
Det enda som märks är värmen i elementen 
eller det varma vattnet i duschen.

Mer än hälften av alla bostäder och lokaler 
i Sverige värms med fjärrvärme. Bland 
flerfamiljshus är andelen omkring 90 %, 
medan den är något lägre för lokaler och 
lägst för småhus.

BEKVÄMT
En av fjärrvärmens stora fördelar för kunden är 
att det är tryggt och enkelt. Fjärrvärmen sköter 
sig själv. Via fjärrvärmenätet kommer det varma 
vattnet till huset som ska värmas. Där finns 
en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare. 
Det är inga stora anläggningar. I en villa tar 

fjärrvärmecentralen inte mycket mer plats än 
ett badrumsskåp och fastighetsägaren behöver 
inte serva eller fylla på bränsle.

När det heta vattnet gjort jobbet i huset har 
det svalnat och leds då tillbaka till värmeverket. 
Men även på vägen tillbaka kan vattnet göra 
nytta, till exempel genom att värma trottoarer 
och fotbollsplaner så att de blir isfria. På 
värmeverket värms sedan vattnet upp på nytt 
och leds tillbaka ut i fjärrvärmenätet.

RESURSEFFEKTIVT
Fjärrvärmen tar vara på resurser som annars 
skulle gå förlorade. Med det menas att 
bränslet består av olika former av rester: 
rester från skogsavverkning, träavfall från 
pappers- eller träindustrin, eller avfall, 
som kan komma från hushåll eller från 
verksamheter. På så sätt gör fjärrvärmen hela 
samhällen resurs- och energieffektiva.

Vi har fjärrvärmeverk i Löttorp och 
Borgholm och kan erbjuda fjärrvärme till 
fastighetsägare i dessa områden. Vi ansvarar 
för underhåll och drift av anläggningarna och 
kulvertsystemen. Värmen produceras med 
biobränsle från Öland och Småland.

Varför välja f järrvärme?
 » Enkelt, bekvämt och resurseffektivt
 » Tar tillvara på energi som annars skulle gått till spillo
 » Driftsäkert och tyst
 » Jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och 

varmvatten.
 » Prisvärt
 » Kräver minimalt underhåll
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@VATTENSMART

Visste du att...
 » Borgholms kommun producerar ca 

2 000 000 m3 vatten per år.
 » I genomsnitt använder varje person i 

Sverige 160 liter vatten per dygn, det 
mesta till den personliga hygienen.

 » Varje minut pumpas det ut ca 12 liter 
vatten från duschar och kranar.

 » En modern vattentoalett förbrukar 
2 – 4 liter per spolning (lilla och 
stora spolningen). En toalett av 
äldre modell spolar med upp till 
12 liter per gång.

Var rädd om vårt vatten!
Vi är vana vid att det finns där – i kranen, duschen och i trädgårdsslangen. Men vatten är ingen självklarhet. Vi kan alla 
hjälpas åt att hushålla med dropparna av det livsviktiga livsmedlet. Ser du dagligen fram emot en varm och lång dusch? 
Glömmer du ibland att stänga av vattenkranen när du borstar tänderna? Eller spolar du tills du får riktigt kallt vatten i 
glaset? Många små åtgärder kan bidra till att vattnet inte slösas i onödan.

#1 DUSCHA
En familj som duschar 20 minuter om dagen 
med ett gammalt duschmunstycke gör av 
med 12 liter/min. Med ett snålspolande 
duschmunstycke minskar förbrukningen till 
7 liter/minut, vilket också minskar kostnaden 
per år för varje hushåll.

#2 TANDBORSTNING
Många borstar tänderna och låter kranen stå 
på under tiden. Stänger du av kranen under 
de tre minuterna du borstar sparas 36 liter 
vatten. Borstar du tänderna på detta sätt två 
gånger varje dag sparas 72 liter. Skulle alla 
kommuninvånare göra detta skulle vi spara 
nästan en miljon liter vatten varje dygn!

#3 LÄCKOR
Om toaletten står och rinner kan över 1 000 
liter vatten per dygn försvinna i onödan. Det 
motsvarar 5 fulla badkar – per dygn!

En droppande kran kan dra lika mycket 
energi och vatten per dag som en hel dusch. 
Ett helt års droppande motsvarar ca 100 
fyllda badkar!

Bevattningsförbud
Det kommunala dricksvattnet är en 
av samhällets allra viktigaste resurser. 
Det är ett livsmedel som inte är 
obegränsat och under sommarhalvåret 
fylls inte naturens vattenmagasin på. 
Under perioden 1 maj till 30 augusti 
har vi därför bevattningsförbud. 
Bevattningsförbudet innebär att det 
är förbjudet att använda kommunalt 
vatten till:

 » att vattna gräsmattor, blommor 
eller dylikt i trädgårdar med 
spridare eller slang.

 » att fylla eller byta ut vatten i pooler 
som är större än 3 m3.

Tänk på att vattnet ska 
räcka till alla!

#4 KALLT DRICKSVATTEN
Spolar du en stund för att få kallt vatten att 
dricka? Spolar du sammanlagt en minut varje 
dag gör du av med tolv liter vatten. Gör alla 
kommuninvånare det, gör vi av med drygt 
130 000 liter vatten varje dygn. Fyll istället en 
vattenkanna med vatten och ställ i kylen.

#5 DISKNING
Diskning kan vara en riktig vattentjuv! Vid en 
disk under rinnande vatten och som pågår i 
tre minuter slösas 36 liter vatten. Skulle alla 
hushåll i Borgholms kommun låta bli att diska 
under rinnande vatten kan vi spara nästan 
200 000 liter vatten varje dygn.

Kör bara disk- och tvättmaskinen när de 
är fulla och skölj inte av porslinet i onödan 
innan du ställer in det i diskmaskinen.

#6 BILTVÄTT
Tvätta inte bilen i onödan! Och om du 
behöver tvätta bilen, gör det på en 
fordonstvätt. Stora delar av föroreningarna 
skiljs bort redan i fordonstvätten, innan 
vattnet leds vidare till det kommunala 
reningsverket där det renas ännu en gång. 

De flesta moderna fordonstvättar har 
godkänd reningsutrustning.

#7 TRÄDGÅRDSBEVATTNING
Samla regnvattnet i en tunna och använd det 
till trädgårdsbevattning.

#8 FRITIDSHUS
För alla fritidshus som lämnas obevakade 
– stäng av vattnet till huset. Genom 
att göra detta så frostsäkrar du också 
vattenledningarna och undviker läckor.

8 smarta spara-vatten-tips!
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Visste du att...
Vattenproduktionen i Borgholms 
kommun är mer än dubbelt så hög 
i juli som i januari.

Borgholms kommun har Sveriges 
längsta vattenledningsnät (meter 
ledning per invånare).

Dricksvatten
Du kan ha antingen kommunalt vatten eller egen brunn. Borgholms kommuns 
vatten kommer från ett flertal vattentäkter runt om i kommunen. Vattnet är av 
mycket hög kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets krav. Har du egen brunn 
måste du själv kontrollera att vattenkvaliteten är god. 

KOMMUNALT VATTEN
Borgholm Energi sköter drift, service, 
underhåll, övervakning och utveckling 
av våra anläggningar och hela rörnätet i 
kommunen. Totalt handlar det om ca 78 mil 
vattenledningar. Vi har sex vattenverk för 
beredning och rening av dricksvatten. 

Vi producerar ca 2 000 000 m3 dricksvatten 
varje år som försörjer hushåll, företag och 
dagsgäster inom kommunen.  Vattnet 
kommer både från våra grundvattentäkter 
som förstärks med infiltrationsvatten 
från kanaler och Hornsjön samt från 
vårt avsaltningsverk i Sandvik. Varje dag 
produceras cirka 4 500 m3 vatten – under juli 
månad ökar mängden till ca 10 000 m3. 

Vi kontrollerar kvaliteten på vattnet 
regelbundet. Vattenprover tas i vattentäkter, 
vid vattenverken och i ledningsnätet 
hos konsument. Proverna skickas till ett 
ackrediterat laboratorium för analys.

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nytt 
råvatten, processoptimera våra verksamheter 
och säkra våra vattentäkter.

MISSFÄRGAT VATTEN
Den vanligaste orsaken till missfärgat vatten 
är ämnena järn och mangan, vilka kan 
avlagras som en hinna i vattenledningen. 
Missfärgat vatten är inte farligt att dricka, 
men det ser inte bra ut och kan missfärga till 
exempel tvätten. Om det kommer missfärgat 
vatten ur kranen hjälper det oftast att spola 
kraftigt i några minuter.

Den stora säsongsvariationen i 
vattenförbrukningen i Borgholms kommun 
kan orsaka tryckförändringar, som i sin tur 
kan medföra missfärgningar. Vattnet kan 
även bli tillfälligt missfärgat när vi byter 
och reparerar ledningar. De kommunala 
vattenledningarna spolas rena med jämna 
mellanrum.

Problem med ditt 
dricksvatten?
Om du av någon anledning misstänker 
att dricksvattnet inte går att dricka, 
kontakta omgående vår kundservice 
på telefon 0485-883 00.

Vid akuta ärenden utanför kontorstid 
ringer du SOS Alarm på telefon 
0485-101 02.

78 MIL
L E D N I N G A R

Dricksvattnet når våra 
konsumenter via ca 
78 mil huvudledningsnät 
samt 20 tryckstegrings-
stationer.
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Visste du att ...
Analyser görs regelbundet både 
på det vatten som kommer in till 
reningsverken och på det som går 
ut. Det är hårda krav på reningen 
av avloppsvattnet innan det får 
släppas ut från reningsverken.

55 MIL
L E D N I N G A R

Vårt avloppsvatten når 
våra reningsverk via ca 
48 mil ledningsnät och 
vårt dagvatten har en 
ledningslängd på 7 mil.

Spillvatten
Spillvattnet från hus som är anslutna till kommunalt avlopp transporteras via en 
eller flera pumpstationer till ett av våra avloppsreningsverk. Där renas det enligt 
de högt ställda kraven på det vatten som släpps tillbaka till naturen igen.

KOMMUNALT AVLOPP
Borgholm Energi sköter drift, service, 
underhåll, övervakning och utveckling 
av våra avloppsanläggningar och hela 
rörnätet i kommunen. Totalt handlar 
det om ca 48 mil spillvattenledningar 
och 7 mil dagvattenledningar. Vi har fyra 
avloppsreningsverk och ett antal anläggningar 
för rening av dag- och spillvatten.

Vi renar 1 500 000 m3 avloppsvatten varje 
år. Det renade avloppsvattnet släpps ut i 
Kalmarsund eller Östersjön.

Vi har reningsverk i Borgholm, Sandvik, 
Byxelkrok och Böda. I Böda används det 
renade avloppsvattnet för bevattning av 
åkermark för djurfoder. Därmed minskas både 
belastningen på våra grundvattentäkter och 
kväveutsläppen från reningsverket. Tack vare 
detta kan lantbrukarna tryggt räkna med säkra 
skördar även under en torr sommar.

RENINGSPROCESSEN
Avloppsvattnet kommer till reningsverket 
från hushåll och industrier via ledningar och 
pumpstationer. Vattnet renas i tre steg – 
mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

Mekanisk rening, där plockas sådant bort 
som inte får spolas ner i toaletten och som 

inte går att rena t.ex. tamponger, tops och 
våtservetter.

Biologisk rening, här finns bakterier som 
tar hand om näringsämnen. Dessa bakterier 
vill ha syre för att överleva så den biologiska 
delen består av luftning samt sedimentering. 
I sedimenteringen separeras slammet från 
vattnet. Vattnet går vidare till kemisk rening 
och slammet recirkuleras så att bakterierna 
som finns i slammet kan ta hand om de nya 
inkommande näringsämnena. När det är 
för mycket slam i verket plockas en del ut 
som centrifugeras och blir som jord. Detta 
används till anläggningsjord eller täckning av 
deponier.

Kemisk rening, för att få bort fosforn så 
tillsätts järnklorid som flockningsmedel och 
sedan sedimenterar vi slammet och ytvattnet 
går ut i Kalmarsund.

Tänk på att...
... torka ur stekpannan. Fettet stelnar 
när det kallnar och kan orsaka stopp.

... i toaletten får man BARA spola ner 
kiss, bajs och toalettpapper.
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Information vid driftstörningar
Driftstörningar kan ske i VA-nätets ledningar, i elnätet eller fjärrvärmeleveransen. 
De kan vara planerade och bero på arbeten och underhåll vi utför, eller 
oplanerade på grund av orsaker vi inte har kunnat förutse. Borgholm Energi har 
en beredskapsorganisation som är bemannad dygnet runt för att kunna hantera 
de normalt förekommande driftstörningar som kan uppstå i leveranserna till dig 
som kund.

GODA RÅD VID STRÖMAVBROTT

Bra saker att göra
 » Ta vara på värmen. Stäng fönster och 

dörrar.
 » Öppna dörrarna till kyl och frys så kort 

stund som möjligt. Är det kallt ute kan 
du förvara maten utomhus. 

 » Fyll termosar med varmt vatten, 
eftersom tillgången till varmvatten kan 
påverkas.

 » Fyll ett par hinkar med vatten. Om 
avbrottet blir långvarigt är det bra 
med lite vatten i reserv.

 » Stäng av disk- och tvättmaskin och vrid 
av vattenkranarna till maskinerna. 

Bra saker att ha hemma
 » Säkringar
 » Batterier
 » Ficklampa
 » Stearinljus och tändstickor

Tänk på...
... att det vid vattendriftstopp kan 
uppstå missfärgat vatten. Spola tills 
missfärgningen försvinner och undvik 
att tvätta vittvätt under tiden.

... att i förväg fylla upp en dunk 
med vatten vid planerade avbrott i 
vattenleveransen.

... att vi vid längre avbrott, beroende 
på hur många som är påverkade, 
ibland ställer ut en vattentank, se mer 
på vår hemsida borgholmenergi.se.

Felanmälan
ELNÄT, FJÄRRVÄRME, VATTEN 
& AVLOPP
Felanmälan vardagar mellan 
08.00 – 16.00 görs till vår kundservice 
via telefon 0485-883 00 eller e-post. 

På vår hemsida borgholmenergi.se 
finns även ett formulär för felanmälan.

Felanmälan av akuta ärenden utanför 
våra ordinarie öppettider hänvisas till 
SOS Alarm på telefon 0485-101 02.

Alla planerade arbeten och akut 
driftinformation gällande vatten och avlopp, 
fjärrvärme, gatuarbeten samt strömavbrott 
och annan driftinformation från elnät 
publiceras på vår hemsida.

FÅ DRIFTINFORMATION VIA SMS
Du som är kund hos oss kan anmäla dig 
till vår aviseringstjänst. Vid driftstörning 
skickar vi sms eller talmeddelande till de 
boende och företag som berörs. Syftet 
med att skicka meddelanden är för att du 
som kund snabbt ska få information vid 
akuta större driftstörningar. För att kunna 
skicka meddelanden hämtar vi aktuella 
telefonnummer från en databas. Databasen 
hämtar i sin tur uppgifter från Lantmäteriet, 
folkbokföringen och telefonibolagen. Det är 
viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig 
så att meddelandet kommer fram.

Du har möjlighet att koppla fler 
kontaktpersoner till samma hushåll. Du kan 
t.ex. lägga till ditt nummer som extra hjälp 
för släkt och vänner. Besök vår hemsida 
borgholmenergi.se för mer information.

FÖR DIG MED FRITIDSHUS
Normalt är telefonnummer registrerade 
på folkbokföringsadressen. Om du är 
fritidsboende i Borgholms kommun så får 
vi inte alltid upp ett telefonnummer till dig 
när vi söker upp berörda fastigheter. För 
att vara säker på att vi kan skicka till din 
telefon behöver du lägga in adressen till ditt 
fritidshus i databasen, så att telefonnumret 
kopplas dit också.
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Smultronställen 
i Borgholms kommun

Öland är lätt att förälska sig i – ljuset, naturen, 
stränderna, solen och människorna. Vi valde 
därför att som tema för årets almanacka lyfta 
fram några av de många smultronställen vi 
har i Borgholms kommun. Vi hoppas att de 
kommer att inspirera dig till att ge er ut på 
utflykter!

Du vet väl att vi nu även finns på instagram!  
Följ @borgholmenergi och tagga oss i dina 
utflyktsbilder om du vill att de ska synas i vårt 
flöde.

Längst bak i almanackan finns lite utrymme för 
att hjälpa dig hålla reda på och planera dina 
utflykter!

L Å N G E  E R I K

badplats

utsiktsplats

sevärdhet

aktiviteter

skogsmark, 
naturreservat

vandringsled

restauranger

caféer

#smultronställen2020

FÖLJ OSS
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SMULTRONSTÄLLEN

T R O L L S K O G E N

H O R N S J Ö N

D J U P V I K - Ä L E K L I N T A

K A R U M S  A L V A R

L E R K A K A

N E P T U N I  Å K R A R

B Y R U M S  R A U K A R

K N I S A  M O S S E

S L O T T S S K O G E N

H A L L T O P S  H A G E

I S M A N S T O R P S  B O R G



Fotograf: Alexander Hall

L E R K A K A
Öland hade som mest 2 000 kvarnar. 
Varje gård med självaktning hade förr 
en egen kvarn. Kvar finns idag ca 350 
kvarnar.

I byn Lerkaka på östra Öland finns 
kanske Ölands vackraste och mest 
välskötta väderkvarnar. Lerkaka 
kvarnrad är ett minne från denna 
tid då väderkvarnar stod uppradade 
på landborgarna och här är alltid 
en av stubbkvarnarna öppen så 
man kan gå in och titta. I anslutning 
till kvarnarna finns Ölands enda 
bevarade linbasta, Lerkaka runsten, 
rastplats och den populära badplaten 
Bjärbybadet.
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Januari 2020
M Å N D A G T I S D A G O N S D A G T O R S D A G F R E D A G L Ö R D A G S Ö N D A G

1 30 31 1 2 3 4 5

2

6 7 8 9 10 11 12

3

13 14 15 16 17 18 19

4

20 21 22 23 24 25 26

5

27 28 29 30 31 1 2

Nyårsdagen Trettondagsafton

Trettondedag jul

Tjugondedag jul

Förintelsens minnesdag Konungens namnsdag

Svea Alfred 
Alfrida

Rut Hanna 
Hannele

Kasper 
Melker 
Baltsar

August 
Augusta

Erland Gunnar 
Gunder

Sigurd 
Sigbritt

Jan 
Jannike

Frideborg 
Fridolf

Knut Felix 
Felicia

Laura 
Lorentz

Hjalmar 
Helmer

Anton 
Tony

Hilda 
Hildur

Henrik

Fabian 
Sebastian

Agnes 
Agneta

Vincent 
Viktor

Frej 
Freja

Erika Paul 
Pål

Bodil 
Boel

Göte 
Göta

Karl 
Karla

Diana Gunilla 
Gunhild

Ivar 
Joar
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N E P T U N I  Å K R A R
Platsen fick sitt namn efter den romerska 
havsguden Neptunus av Carl von 
Linné år 1741 under hans Öländska 
resa. På de nästan helt vegetationslösa 
klapperstensstrandvallarna blommar 
blåeld under sommaren.

Vid stranden söder om Neptuni åkrar 
ligger ett vikingatida gravfält benämnt 
Forgallaskeppet. Enligt legenden 
ägde ett stort sjöslag rum vid kusten. 
Fiendens fartyg, Forgalla, sjönk på det 
grund som kom att kallas Forgalla. 
Efter slaget lades de döda i kistor som 
täcktes med sten. Arkeologer har dock 
funnit att här ligger män, kvinnor och 
barn med gravgåvor från vikingatid.
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Februari 2020
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Kyndelsmässodagen

Världscancerdagen

Alla hjärtans dag

Fettisdagen

Max 
Maximilian

Disa 
Hjördis

Ansgar 
Anselm

Agata 
Agda

Dorotea 
Doris

Rikard 
Dick

Berta 
Bert

Fanny 
Franciska

Iris Yngve 
Inge

Evelina 
Evy

Agne 
Ove

Valentin Sigfrid Julia 
Julius

Alexandra 
Sandra

Frida 
Fritiof

Gabriella 
Ella

Vivianne Hilding Pia Torsten 
Torun

Mattias 
Mats

Sigvard 
Sivert

Torgny 
Torkel

Lage Maria

Skottdagen
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H O R N S J Ö N
Hornsjön är den största sjön på 
Öland och har tillkommit av att 
landhöjningen inneslutit den vik 
som ursprungligen fanns. Sjön är 
en populär fågellokal där man kan 
höra rör-, säv- och kärrsångare. Vid 
klosterholmen finns ett fågeltorn. Du 
kan komma till sjön från flera håll. 
Förslagsvis går du från någon av 
parkeringarna vid Horns kungsgård 
vid Klosterholmen.
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Mars 2020
M Å N D A G T I S D A G O N S D A G T O R S D A G F R E D A G L Ö R D A G S Ö N D A G

9

2 3 4 5 6 7 1
1 0

8
1 1

9 10 11 12 13 14 15

1 2

16 17 18 19 20 21 22

1 3

23 24 25 26 27 28 29

1 4

30 31 1 2 3 4 5

Int. kvinnodagen

Kronprinsessans namnsdag

Vårdagjämningen
Jungfru Marie bebådelsedag
Int. vattendagen

Marie bebådelsedag
Våffeldagen

Sommartid börjar
Vrid klockan 1 tim framåt

Krav på vinterdäck upphör

Ernst 
Erna

Gunborg 
Gunvor

Adrian 
Adriana

Tora 
Tove

Ebba 
Ebbe

Camilla Albin 
Elvira

Siv 
Saga

Torbjörn 
Torleif

Edla 
Ada

Edvin 
Egon

Viktoria Greger Matilda 
Maud

Kristoffer 
Christel

Herbert 
Gilbert

Gertrud Edvard 
Edmund

Josef 
Josefina

Joakim 
Kim

Bengt Kennet 
Kent

Gerda 
Gerd

Gabriel 
Rafael

Marie bebådelsedag Emanuel Rudolf 
Ralf

Malkolm 
Morgan

Jonas 
Jens

Holger 
Holmfrid

Ester
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F Y R E N  L Å N G E  E R I K
Sedan 1600-talet har det stått en 
fyr vid Ölands norra udde och stora 
grund. Den nuvarande fyren, Långe 
Erik, uppfördes år 1844–1845. Den 
är 32 m hög och byggd av kalksten. 
Under delar av sommaren finns det 
möjlighet att gå in i fyren och upp 
till balkongen där du möts av en 
storslagen utsikt.

Platsen runt fyren och norra udden 
är mycket bra fiskevatten, främst för 
havsöring. 
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Int. barnboksdagen

Världshälsodagen Skärtorsdag Långfredagen Påskafton Påskdagen

Annandag påsk
Sommarhämtning börjar Krav på sommardäck

Konungens födelsedag
Valborgsmässoafton

Harald 
Hervor

Gudmund 
Ingemund

Ferdinand 
Nanna

Marianne 
Marlene

Irene 
Irja

Vilhelm 
Helmi

Irma 
Irmelin

Nadja 
Tanja

Otto 
Ottilia

Ingvar 
Ingvor

Ulf 
Ylva

Liv

Artur 
Douglas

Tiburtius Olivia 
Oliver

Patrik 
Patricia

Elias 
Elis

Valdemar 
Volmar

Olaus 
Ola

Amalia 
Amelie 
Emelie

Anneli 
Annika

Allan 
Glenn

Georg 
Göran

Vega Markus Teresia 
Terese

Engelbrekt Ture 
Tyra

Tyko Mariana
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Fotograf: Alexander Hall

I S M A N S T O R P S  B O R G
Ismanstorps borg är den bäst 
bevarade fornborgen på Öland med 
alla 95 husgrunderna bevarade. 
Borgen har en diameter på 127 m 
och en höjd på 2,5 m. Den har nio 
portar vilket man tror kan kopplas 
till den fornnordiska mytologin 
där niotalet spelar en stor roll. Vid 
utgrävningar har få fynd gjorts 
vilket tyder på att borgen aldrig varit 
permanent bebodd.
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Maj 2020
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Första maj
Bevattningsförbud börjar

Världskraftdagen

Norges nationaldag

Kristi himmelfärdsdag

Pingstafton
Pingstdagen
Mors dag

Valborg Filip 
Filippa

John 
Jane

Monika 
Mona

Gotthard 
Erhard

Marit 
Rita

Carina 
Carita

Åke Reidar 
Reidun

Esbjörn 
Styrbjörn

Märta 
Märit

Charlotta 
Lotta

Linnea 
Linn

Halvard 
Halvar

Sofia 
Sonja

Ronald 
Ronny

Rebecka 
Ruben

Erik Maj 
Majken

Karolina 
Carola

Konstantin 
Conny

Hemming 
Henning

Desideria 
Desirée

Ivan 
Vanja

Urban Vilhelmina 
Vilma

Beda 
Blenda

Ingeborg 
Borghild

Yvonne 
Jeanette

Vera 
Veronika

Petronella 
Pernilla
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B Y R U M S  R A U K A R
Vid Byrum finns Ölands finaste 
raukområde som består av ett 
hundratal raukar längs en 500 
m lång strandremsa. Raukar 
uppkommer av att mjukare kalksten 
eroderas av vattnet och lämnar 
stenstoderna, med hårdare kalk, kvar. 
De största raukarna i södra delen 
av området är uppemot 4 m höga. 
Strax norr om raukarna finns en fin 
badplats. Byrums raukar utgör även 
starten för Horns kustväg som slingrar 
sig söderut längs med Kalmarsund.
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Juni 2020
M Å N D A G T I S D A G O N S D A G T O R S D A G F R E D A G L Ö R D A G S Ö N D A G

2 3

1 2 3 4 5 6 7

2 4

8 9 10 11 12 13 14

2 5

15 16 17 18 19 20 21

2 6

22 23 24 25 26 27 28

2 7

29 30 1 2 3 4 5

Annandag Pingst
Mjölkens dag

Danmarks nationaldag
Världsmiljödagen Sveriges nationaldag

Världshavsdagen

Islands nationaldag Midsommarafton
Midsommardagen
Sommarsolstånd

Int. solidaritetsdag för tortyroffer

Gun 
Gunnel

Rutger 
Roger

Ingemar 
Gudmar

Solbritt 
Solveig

Bo Gustav 
Gösta

Robert 
Robin

Eivor 
Majvor

Börje 
Birger

Svante 
Boris

Bertil 
Berthold

Eskil Aina 
Aino

Håkan 
Hakon

Margit 
Margot

Axel 
Axelina

Torborg 
Torvald

Björn 
Bjarne

Germund 
Görel

Linda Alf 
Alvar

Paulina 
Paula

Adolf 
Alice

Johannes Döparens dag

David 
Salomon

Rakel 
Lea

Selma 
Fingal

Leo

Peter 
Petra

Elof 
Leif
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K N I S A  M O S S E
Knisa mosse är en av Ölands få 
överlevande våtmarker. I slutet av 
1800-talet påbörjade Ölänningarna 
nämligen ett utdikningsarbete 
av våtmarker för att skapa ny 
odlingsmark för att försörja den 
växande befolkningen.

Runt mossen går en 5 km lång 
vandringsled som bjuder på fina 
upplevelser. I strandängar och kärr 
växer bland annat orkidéer som 
honungsblomster, ängsnycklar och 
kärrknipprot. Har man tur kan man 
få se ängshök jaga över markerna.
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Juli 2020
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FN:s befolkningsdag

Kronprinsessans födelsedag

Aron 
Mirjam

Rosa 
Rosita

Aurora Ulrika 
Ulla

Laila 
Ritva

Esaias 
Jessika

Klas Kjell Jörgen 
Örjan

André 
Andrea

Eleonora 
Ellinor

Herman 
Hermine

Joel 
Judit

Folke Ragnhild 
Ragnvald

Reinhold 
Reine

Bruno Fredrik 
Fritz

Sara

Margareta 
Greta

Johanna Magdalena 
Madeleine

Emma Kristina 
Kerstin

Jakob Jesper

Marta Botvid 
Seved

Olof Algot Helena 
Elin
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D J U P V I K - Ä L E K L I N T A
Den smala alvarvägen mellan Djupvik 
och Äleklinta slingrar sig fram på 
landborgkrönet med enar och gamla 
fiskebodar tätt intill. En fröjd för ögat 
är det ständigt närvarande sundet i 
öster och de betade alvarmarkerna 
i väster. Vägen kantas även av 
små stenbrott som vittnar om 
stenindustrins stora betydelse för ön.
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Augusti 2020
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31

Kräftpremiären Hiroshimadagen Drottningens namnsdag

Surströmmingspremiär

Bevattningsförbud slutar

Per Karin 
Kajsa

Tage Arne 
Arnold

Ulrik 
Alrik

Alfons 
Inez

Dennis 
Denise

Silvia 
Sylvia

Roland

Lars Susanna Klara Kaj Uno Stella 
Estelle

Brynolf

Verner 
Valter

Ellen 
Lena

Magnus 
Måns

Bernhard 
Bernt

Jon 
Jonna

Henrietta 
Henrika

Signe 
Signhild

Bartolomeus Lovisa 
Louise

Östen Rolf 
Raoul

Gurli 
Leila

Hans 
Hampus

Albert 
Albertina

Arvid 
Vidar
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Fotograf: Alexander Hall

T R O L L S K O G E N
På udden mitt emot Långe Erik 
finner du trollskogen, en gammal 
betespräglad barrskog som verkligen 
gör skäl för sitt namn. De smala 
krokiga stigarna leder dig fram där 
trubbiga ekar och vindpinade tallar 
breder ut sig. Långt in i skogen 
gömmer sig den gamla Trolleken som 
tros vara närmare 900 år gammal.
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September 2020
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Int. läskunnighetsdagen Int. suicidpreventiva dagen

Int. fredsdagen Höstdagjämningen

Samuel Justus 
Justina

Alfhild 
Alva

Gisela Adela 
Heidi

Lilian 
Lilly

Regina 
Roy

Alma 
Hulda

Anita 
Annette

Tord 
Turid

Dagny 
Helny

Åsa 
Åslög

Sture

Ida 
Ronja

Sigrid 
Siri

Dag 
Daga

Hildegard 
Magnhild

Orvar Fredrika Elise 
Lisa

Matteus Maurits 
Moritz

Tekla 
Tea

Gerhard 
Gert

Tryggve Enar 
Einar

Dagmar 
Rigmor

Lennart 
Leonard

Mikael 
Mikaela

Helge
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K A R U M S  A L V A R
På Karums alvar ligger ett av 
Ölands mest kända gravfält från 
äldre järnåldern med ett 70-tal 
synliga lämningar. En 26 m lång 
skeppssättning kallas Noaks ark.

500 m söder om Karums alvar  står 
två mäktiga kalkstensflisor, Odens 
flisor, som är ca 3 m höga. Enligt 
sägnen var det ursprungligen en enda 
sten som sprack när Oden stack sitt 
svärd genom stenen för att binda sin 
häst, Sleipner.
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Oktober 2020
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Vinterdäck tillåtna
Djurens dag
Kanelbullens dag

Int. barndagen Världsdagen för mental hälsa Sommarhämtning slutar

Int. dagen för utrotning av 
fattigdom

FN-dagen
Sommartid slutar
Vrid klockan 1 tim bakåt

Alla helgons dag 
Halloween

Ragnar 
Ragna

Ludvig 
Love

Evald 
Osvald

Frans 
Frank

Bror Jenny 
Jennifer

Birgitta 
Britta

Nils Ingrid 
Inger

Harry 
Harriet

Erling 
Jarl

Valfrid 
Manfred

Berit 
Birgit

Stellan Hedvig 
Hillevi

Finn Antonia 
Toini

Lukas

Tore 
Tor

Sibylla Ursula 
Yrsa

Marika 
Marita

Severin 
Sören

Evert 
Eilert

Inga 
Ingalill

Amanda 
Rasmus

Sabina Simon 
Simone

Viola Elsa 
Isabella

Edit 
Edgar
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S L O T T S S K O G E N
Borga hage eller Slottsskogen som 
den också kallas, är en vacker 
ädellövskog alldeles intill Borgholm. 
Från Solliden och från Villagatan vid 
idrottsplatsen i Borgholm når du de 
vackra stigarna som leder dig genom  
Slottsskogen. Från skogen har du en 
pampig utsikt över Borgholms slott! 
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November 2020
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30

Allhelgonadagen

Gustav Adolfsdagen Fars dag

Mårtensafton

Int. dag för tolerans

Int. dagen mot våld mot kvinnor Första advent

Tobias Hubert 
Hugo

Sverker Eugen 
Eugenia

Gustav Adolf Ingegerd 
Ingela

Vendela

Teodor 
Teodora

Martin 
Martina

Mårten Konrad 
Kurt

Kristian 
Krister

Emil 
Emilia

Leopold

Vibeke 
Viveka

Naemi 
Naima

Lillemor 
Moa

Elisabet 
Lisbet

Pontus 
Marina

Helga 
Olga

Cecilia 
Sissela

Klemens Gudrun 
Rune

Katarina 
Katja

Linus Astrid 
Asta

Malte Sune

Andreas 
Anders
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H A L L T O R P S  H A G E
Halltorps hage är internationellt 
känt för sin förekomst av 
flerhundraåriga ekar och sällsynta 
skalbaggar som ekoxe och större 
ekbock. Naturreservatet har en 
av Nordeuropas värdefullaste 
ädellövskogar och området hör till 
landets artrikaste.

I reservatet finns flera vandringsleder 
att välja mellan och en led är 
anpassad för funktionshindrade.
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December 2020
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Krav på vinterdäck
Andra advent
Finlands självständighetsdag

Nobeldagen
Tredje advent
Lucia

Fjärde advent

Vintersolståndet Drottningens födelsedag Julafton Juldagen Annandag jul

Värnlösa barns dag Nyårsafton

Oskar 
Ossian

Beata 
Beatrice

Lydia Barbara 
Barbro

Sven Nikolaus 
Niklas

Angela 
Angelika

Virginia Anna Malin 
Malena

Daniel 
Daniela

Alexander 
Alexis

Lucia

Sten 
Sixten

Gottfrid Assar Stig Abraham Isak Israel 
Moses

Tomas Natanael 
Jonatan

Adam Eva Juldagen Stefan 
Staffan

Johannes 
Johan

Benjamin Natalia 
Natalie

Abel 
Set

Sylvester
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Kontakta oss
BESÖK OSS
Du kan besöka oss på Badhusgatan 4 i 
Borgholm

KONTAKTA KUNDSERVICE
info@borgholmenergi.se
0485-883 00

ÖPPETTIDER KUNDSERVICE
Måndag-fredag 08.00 – 16.00
Dag före röd dag 08.00 – 12.00

AKUTA ÄRENDEN
För akuta ärenden och felanmälningar 
utanför kontorstid, ring SOS Alarm på 
telefon 0485-101 02.

HEMSIDA
Välkommen till borgholmenergi.se – 
din service dygnet runt. Här kan du läsa 
om oss och våra verksamheter.

FÖLJ OSS
Gilla oss på facebook för att få tips och 
nyheter från oss i ditt flöde.

Du vet väl att vi nu även finns på 
instagram! Följ @borgholmenergi och 
tagga oss i dina bilder om du vill att de 
ska synas i vårt flöde.

Mina besökta #smultronställen2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AVSÄNDARE
Borgholm Energi 

Box 55 
387 21 Borgholm

BORGHOLMS KOMMUN
Öppettider Stadshuset
Måndag-fredag 8.00 – 16.00
Dag före röd dag 08.00 – 12.00

Besök
Östra Kyrkogatan 10

Kontakta servicecenter
kommun@borgholm.se
0485-880 00

Ansvarig utgivare & Layout: Borgholm Energi
Tryck: Lenanders Grafiska AB

Alarmering nödsituation
Ambulans | Brandkår | Polis | Sjöräddning

RING 112

TRYCKSAK
3041 0145

MILJÖMÄRKT
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