
ALMANACKA 2021
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 2021 och närmare bestämt 
den 17:e i ordningen. Vi har fyllt almanackan med det som vi hoppas ska vara nyttig 
information för dig som kund. På Borgholm Energi arbetar vi för att din vardag ska fungera 
så smidigt som möjligt men också för en hållbar utveckling på Öland och i Borgholms 
kommun. Vi ser till så att du har rent dricksvatten i din kran, att ditt avloppsvatten renas innan 
det släpps ut i naturen igen och att ditt avfall tas om hand på ett hållbart och effektivt sätt. 

Varje års almanacka har ett eget tema och då det i år är jubileumsår för Borgholm Energi  
- vi firar 100 år - är temat givet. Vi har fyllt almanackan med bilder på platser och motiv som 
är fyllda med energi och hoppas att du känner igen dig och får samma härliga känsla för 
varje månad som vi får. 

Sist men inte minst vill vi passa på att önska dig  
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2021!

Borgholm Energi 

ALMANACKA 2021

med viktig information till dig som bor i Borgholms kommun TEMA FOTOTÄVLING
Inför framtagandet av 2021 års almanacka har vi haft 
en fototävling där alla som ville fick skicka in sina bidrag 
på platser i vår kommun där det går att tanka energi. 

Vi är glada och tacksamma för alla fina bilder som vi 
fick ta emot - stort TACK till er som bidragit! Öland är 
verkligen en fantastisk plats.

Omslagsbilden

är tagen vid Kapelludden i Bredsättra av Matilda 
Christiansson.

Månadsbilder

Januari - Jordhamns kvarn av Tommy Olsson

Februari - Grindmossen i Vanserum av Eva Aubke

Mars - Bjärbybadet av Eva Aubke

April - Bödabukten av Johan Hellborg

Maj - Kustvägen till Byxelkrok av Maria Montelius

Juni - Vindparken i Egby av Einat Karpestam

Juli - Neptuni åkrar av Pia Sundberg

Augusti - Solnedgång i Blå Rör av Peter Doubravsky

September - Solros i Mellböda av Anna Fendin 
Ahlström

Oktober - Stranden i Köpingsvik av Helena Baardh

November - Gillberga av Matilda Christiansson

December - Tranor vid Vanserums malm av Eva Aubke

”Sätt dig i bilen och kör från Borgholm 
till Kiruna, sedan kör du fyra mil 
till. Där har du den sammanlagda 
längden på vårt ledningsnät och efter 
var 3:e mil du kör kommer en av våra 
medarbetare att stå och vinka.”
- Markus Wertwein-Ros, 
   VD Borgholm Energi.
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BORGHOLM ENERGI 100 ÅR



JUBILEUMSÅRET 2021

Februari
Chatta med Borgholm Energis VD på vår 
hemsida torsdagen 18/2.
Mars
Guidad visning på reningsverket i Borgholm 
torsdagen 18/3.
April
Guidad visning på vattenverket i Sandvik 
torsdagen 15/4.
Vi svarar på frågor, informerar om årets 
aktiviteter samt bjuder på kaffe, varm choklad 
och kanelbulle på torget skärtorsdagen 1/4.
Maj
Kom och fira med oss under invigningen av 
Öland Spirar.
Öppet hus med kaffe, saft och kanelbulle på 
Kalleguta ÅVC 13-17 torsdagen 20/5.
Juni
Öppet hus med kaffe, saft och kanelbulle på 
Böda ÅVC 13-17 torsdagen 10/6.
September
Kom och fira med oss på det stora 
Energikalaset i Kay Wiestålsparken lördagen 
11/9.
Kom och fira med oss på invigningen av 
Skördefesten.
Oktober
Guidad visning på vattenverket i Sandvik 
torsdagen 14/10.
November
Chatta med Borgholm Energis VD på vår 
hemsida torsdagen 18/11.
December
I samband med julskyltningen bjuder vi på 
glögg och pepparkaka på stan.

1921 
Den 8 oktober 
togs beslutet 
att starta 
Aktiebolaget 
Borgholms 
Elektricitetsverk.

1989  
Bolaget bytte 
namn från 
Borgholms 
Elektricitetsverk 
till Borgholm 
Energi AB.

1993 
Byggdes  i 
Borgholm 
de första 
fjärrvärme-
ledningarna 
från Ekbacka till 
stadshuset. 

1952-53 
Byggdes 
Köpingsviks 
vattenverk och 
1955 kopplades 
Borgholms och 
Köpingsviks 
vattenledningsnät 
samman.

2019 
Borgholm Energi 
lämnade Bixia 
och de sista 
skattefinansierade 
verksamheterna 
flyttade åter tillbaka 
till kommunen. 

1996 
Den svenska 
elmarknaden 
avreglerades 
och bolaget 
delades upp 
i Borgholm 
Energi Elnät AB 
och Borgholm 
Energi AB. 

2000 
VA och 
Återvinning & 
Avfall flyttades 
från kommunen 
till Borgholm 
Energi.

2002 
Utbyggnaden 
av lokalerna på 
Badhusgatan 4 
färdigställdes och 
verksamheterna 
för gata & park, 
fastigheter, kost och 
lokalvård flyttades till 
Borgholm Energi.

2021 
Borgholm 
Energi firar 
100 års-
jubileum. 

2017 
Avsaltningsverket i 
Sandvik invigdes.

2000 
Bolaget gick med 
i Östkraft, numera 
Bixia.

2009 
Östkraftkoncernen 
bytte namn till Bixia.

1945 
Hela Öland var 
nu elektrifierat.

1970-72 
Borgholms 
avloppsreningsverk 
byggdes.

1928 
Den första 
kraftkabeln 
lades mellan 
Revsudden 
och Stora Rör. 

1930 
Elverket anslöts till 
Sydkrafts nät via 
överföringsledningen.

1931 
Elverket köpte 
sin allra första 
transportbil, en 
ny chevrolet 
som kostade  
2 890 kronor.

1964 
En mottagningstation för 
el (ställverket) uppfördes 
i Borgholm intill stadens 
vattentorn. 

BORGHOLM ENERGI 100 år 
1921-2021
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Klimatsmarta alternativ

HÅLLBART OCH DIGITALT
Vi arbetar löpande med att hitta hållbara alternativ 
för att minska våra verksamheters miljöpåverkan. 
Att vi anslutit oss till Kivra innebär ännu ett viktigt 
steg i utvecklingen mot ökad digitalisering och 
hållbara lösningar. Vi erbjuder även e-faktura till 
både privat- och företagskunder.

CHATTA MED OSS
Har du sett att vi har lanserat en chatt på vår 
hemsida? Det är ett komplement till de övriga 
kontaktvägar som finns till oss på Borgholm 
Energi. Där kan du fråga om både stort och 
smått, men kom ihåg att det går precis lika bra 
att ringa eller skicka e-post - precis som tidigare!

FÅ AVISERINGAR VIA SMS OCH E-POST
Få koll på din sophämtning genom att 
anmäla dig till att få avisering via e-post inför 
hämtningen. Du kan också anmäla dig till att 
få en avisering via sms eller e-post inför din 
slamtömning. 

Du anmäler dig enkelt på vår hemsida 
borgholmenergi.se. Där kan du även söka fram 
din nästa hämtningsdag för hushållssopor, du 
söker bara på din gatuadress! 

Om du vill kan du ladda ner ditt hämtschema 
för det kommande årets tömningar som pdf. 
Spara på din dator eller skriv ut och sätt upp på 
kylskåpet, kanske på ett återanvänt papper. 

DET HÄR HÄNDER
PÅ BORGHOLM ENERGI

Hjälp oss att spara papper!
Visste du att vi har skickat cirka  
40 000 tryckta fakturor med kuvert via 
posten under året som gått? Ett sätt för dig 
att välja en mer klimatsmart väg är att få 
dina fakturor digitalt.

Hjälp oss att minska klimatpåverkan 
genom att istället välja e-faktura eller 
genom att registrera en digital brevlåda 
hos Kivra. Det är enkelt, säkert och mer 
hållbart än vanlig post.

Visste du också att kuvert inte ska läggas 
i pappersåtervinningen utan ska ner i 
påsen för restavfall? Varför inte istället 
använda baksidan av gamla kuvert till att 
anteckna på, inköpslistan till exempel. Eller 
återanvänd A4-papper som är rena på ena 
sidan. Det kan vara allt från räkningar till 
barnens ratade teckningar. 

Hjälp oss att spara på miljön genom att 
minska din pappersanvändning!

Är du nöjd med oss?
Att du är nöjd som kund hos oss på Borgholm Energi betyder mycket och 
vi arbetar hårt för att erbjuda en god service. Att veta hur du som kund 
uppfattar oss är viktigt för att vi ska bli ännu bättre.

I maj 2019 genomfördes en Nöjd Kund-undersökning där Borgholm 
Energi fick betyget Väl Godkänt i kundnöjdhet.

Undersökningen utfördes av Supportföretaget TMJ Group som är 
specialiserade på undersökningar inom energibranschens olika 
affärsområden.  

Under 2021 är det dags för en ny undersökning och kanske blir det just du 
som blir kontaktad för att få berätta vad du tycker.

KUNDNÖJDHET

2019    
    

 VÄ

L GODKÄND
©

 Supportföretaget
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Lämna ditt avfall här

På våra bemannade återvinningscentraler (ÅVC) i Kalleguta och Böda kan du 
lämna allt från grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall till matfett. Eller 
varför inte lämna in det som är helt för återbruk? Vet du inte riktigt hur du ska 
sortera finns det alltid personal på plats som kan hjälpa dig. 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 storhelger kan 
andra öppettider gälla. Besök vår 
hemsida borgholmenergi.se för mer 
information.

ÅTERVINNING
& AVFALL

Gips
Gipsskivor utan reglar, rena gipsföremål

Hårdplast
Plastmöbler, plastleksaker, hinkar, pulkor

Impregnerat trä
Trätrallar, staket

Matfett
Matolja, frityrolja

Metall
Gräsklippare, brassestolar, cyklar, grillar, 
metallförpackningar

Ris och grenar
Stammar, trädgrenar, buskar

Trä
Obehandlat trä, målat trä, brädor, spånskivor

Trädgårdsavfall 
Gräsklipp, löv, mossa, fallfrukt, mindre kvistar

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

Vad kan du inte lämna på din ÅVC?
För en fullständig lista över vilket avfall 
som vi inte tar emot, besök vår hemsida 
borgholmenergi.se.

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA
ÅVC:erna är till för hushållens grovavfall och 
privatpersoner är välkomna att kostnadsfritt 
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?

Stoppade möbler, fönster, isolering,  
ej återvinningsbart

Asbest
Får endast lämnas på Kalleguta ÅVC (max 
20 kg, väl förpackat – se hemsida)

Byggavfall
Tegel, betong, kakel, sanitet

Elavfall
Elektronik, ljuskällor, batterier

Energiåtervinning
Mattor, textilier, tapeter, böcker, skumgummi,  
invasiva växter (väl förpackade – se hemsida)

Farligt avfall
Färg, lim, spillolja, kemikalier, 
bekämpningsmedel, lösningsmedel

Förpackningar
Plast, glas, papper, wellpapp samt tidningar

Nya skyltar på ÅVC:erna
På våra två återvinningscentraler 
byts alla skyltar ut enligt ett nytt 
skyltsystem lanserat av Avfall Sverige. 
Vi blir bland de första i Sverige att 
implementera systemet.

*

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.

Lämna till återbruk 2021
Under 2021 öppnar vi upp för 
återbruk på våra ÅVC:er. 

Håll utkik på vår hemsida 
borgholmenergi.se och i våra sociala 
kanaler för mer information.
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Vi hämtar och tar hand om 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 2020 hämtas 23/12
Juldagen 25/12 2020 hämtas 26/12
Nyårsafton 31/12 2020 hämtas 30/12
Nyårsdagen 1/1 hämtas 3/1
Långfredagen 2/4 hämtas 1/4
Midsommarafton 25/6 hämtas 24/6
Julafton 24/12 hämtas 23/12
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!

NÄR KOMMER VI TILL DIG?
Sök fram din nästa hämtningsdag för 
hushållssopor direkt på vår hemsida. Du 
söker bara på din gatuadress. Där kan du 
även ladda ner ditt hämtschema för det 
kommande årets tömningar som pdf. Spara 
på din dator eller skriv ut och sätt upp på 
kylskåpet.

Vill du hellre ha en avisering via e-post går 
det bra, bara anmäl dig på vår hemsida 
borgholmenergi.se.

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 att hjul och handtag 
är vända mot fastigheten.

GEMENSAMT SOPKÄRL
Visste du att du kan dela sopkärl med 
dina grannar? Ansökan görs till oss 
skriftligen. Uppfyller ni villkoren för delat 
sopkärl kommer varje fastighetsägare att 
debiteras en fast avgift. Du kan läsa mer 
om villkoren för gemensamt sopkärl i 
renhållningsföreskrifterna.

FARLIGT AVFALL
Farligt avfall och elavfall lämnas på våra 
bemannade ÅVC:er. Om farligt avfall slängs i 
soporna finns det risk att de farliga ämnena till 
slut hamnar i naturen. 

Exempel på ämnen som är skadliga för 
människor, djur och miljö om de inte tas 
om hand på rätt sätt är lösningsmedel, olja, 
kvicksilver och kemikalier. Rester av målarfärg, 
nagellack, insektsmedel, mobiltelefoner, 
trasiga glödlampor och kasserade batterier är 
fler exempel. 

Hjälp oss ta hand om detta – varje insamlat 
gram betyder mycket 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.

Sommarabonnemang
Sommarhämtning sker under vecka 
16–41.

För dig som är fritidsboende och har 
ett sommarabonnemang ingår det 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.
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Mat- och restavfall

Vi försöker ta tillvara på allt avfall som uppstår. Vi samlar exempelvis in ditt matavfall och omvandlar det till biogas och 
biogödsel. Till och med det sista restavfallet som kastas i soppåsen, det där som inte går att sortera ut för återvinning, 
används och blir fjärrvärme och el. 

Rätt sopa i påsen
Visste du att bara en tredjedel av 
det som slängs i den genomsnittliga 
restavfallspåsen egentligen borde vara 
där? Resterande två tredjedelar är 
matavfall och förpackningar - värdefullt 
material som hade kunnat återvinnas 
om det sorterats rätt. 

Har du koll på vad som finns i din 
soppåse?

Behöver du gröna påsar?
För boende i villa och fritidshus går det 
bra att knyta en påse (det går bra med 
vilken påse som helst) runt handtaget 
på ditt sopkärl så lämnar chauffören en 
ny rulle påsar vid nästa sophämtning. 

Bor du i lägenhet kan du prata med din 
hyresvärd för att få veta vad som gäller 
där just du bor. 

Extra kluriga sopor
När du källsorterar ditt hushållsavfall 
kan vi ta hand om resurserna på bästa 
sätt, men ibland är det inte helt lätt att 
veta hur saker ska sorteras och vissa 
sopor kan vara extra svåra. 

Vi har därför samlat några av de extra 
kluriga soporna i en lista.

 » Dricksglas - restavfallspåsen
 » Nagellack - farligt avfall
 » Kuvert - restavfallspåsen
 » Smink - Farligt avfall
 » Presentpapper - 

pappersförpackningar
 » Presentsnören - restavfallspåsen
 » Trasig ljusslinga - farligt avfall (elavfall)

Du hittar fler exempel på kluriga sopor 
på vår hemsida borgholmenergi.se.

HAR DU KOLL PÅ RESTEN?
Matavfall och matrester lägger du i den gröna 
påsen. Restavfallet är det som blir kvar och 
som inte går att sortera ut för återvinning. 
Det lägger du i en valfri plastpåse av god 
kvalitet. 

GLÖM INTE DUBBELKNUTEN
Alla påsar ska knytas med dubbelknut innan 
de läggs i ditt vanliga sopkärl. Dubbelknuten 
är viktig inte minst för att våra chaufförer 
som hämtar avfallet ska ha en så bra 
arbetsmiljö som möjligt, men också för att 
löst avfall ställer till problem i den optiska 
sorteringsanläggningen.

VAD HÄNDER SEN?
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. Restavfallet behandlas och 
energiåtervinns som avfallsbränsle – bra va!

MATOLJA OCH MATFETT
Återvinn ditt matfett istället för att hälla ut 
det. Är det mycket stelnat fett går det bra 
att skrapa ur med en stekspade och lägga i 
den gröna påsen. Är det lite fett kan du torka 
ur det med lite hushållspapper och kasta i 
påsen för restavfall. Är fettet flytande, såsom 
matlagningsolja, lämnas det i en plastflaska 
till någon av våra ÅVC:er.

DET HÄR LÄGGER DU I  DEN GRÖNA 
PÅSEN FÖR MATAVFALL:
 » 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 (större mängd olja lämnas i 
plastflaska på någon av våra ÅVC:er)

DET HÄR LÄGGER DU I  PÅSEN FÖR 
RESTAVFALL:
 » Tops
 » Kuvert med och utan fönster
 » Bomullstussar
 » Presentsnören
 » Tamponger och bindor
 » Blöjor
 » Våtservetter, näsdukar och tvättlappar
 » Bordsservetter
 » Disk- och tandborstar
 » Dammsugarpåsar
 » Pennor
 » Tobak
 » Kattsand
 » Snittblommor
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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 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.

Vad får spolas ner?
Toaletten och ditt avlopp är till 
för sådant som passerat kroppen 
samt toalettpapper. Att spola ner 
något annat än det kallar vi för att 
fulspola. Bland de vanligaste sakerna 
som fulspolas finns bomullstussar, 
tamponger, våtservetter och tops. 

HUR OFTA BEHÖVER MIN 
SLAMANLÄGGNING TÖMMAS?
Tömning av slamavskiljningsanläggningar 
med ansluten WC görs vanligtvis 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. 
Informationen om tömningsintervall finns att 
hitta i tillståndet för din anläggning. 

DELTÖMNING
Vi använder en tömningsteknik som 
kallas deltömning för våra slamavskiljare. 
Deltömning innebär att bilarna är utrustade 
med två fack för att kunna separera slam 
och vatten åt. När slammet på ytan och 
botten sugits upp förs vattenfasen tillbaka 
till brunnen samtidigt som den syresätts. 
Avloppsvattnet som släpps tillbaka i brunnen 
innehåller mikroorganismer och partiklar som 
tillåter den biologiska processen att förbli 
aktiv. Kvar i bilen blir ett torrt slam. 

Deltömning är en effektiv tömningsmetod 
som minskar transporterna samtidigt som 
mindre slam behöver hanteras. Eftersom 
bakteriefaunan finns kvar i brunnen gör det 
också att brunnen fungerar som den ska 
direkt efter tömningen förutsatt att det är en 
väl fungerande brunn som töms regelbundet.

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.

 » Bokningsbekräftelse på beställd 
tömning.

 » Tömningsbekräftelse när 
anläggningen är tömd.

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).

 » Ska 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.

LÄR KÄNNA DIN BRUNN
Enligt miljöbalken är du som fastighetsägare 
ansvarig för din avloppsanordning. Därför är 
det viktigt att du lär känna din anläggning så 
att du lär dig känna igen tecken på att något 
inte står rätt till. Ett tips för att lära känna din 
brunn är att regelbundet titta i den.

På vår hemsida borgholmenergi.se hittar 
du en lista över de vanligaste felen som 
fastighetsägare gör med sitt enskilda avlopp 
och som är bra att kontrollera.
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Oavsett väder och vind finns personalen på 
Kalleguta tillgänglig för att ta emot besökarna 
och guida dem rätt genom området. Varje 
år tar personalen emot cirka 30 000 besök 
och det är under sommarmånaderna som 
besöksantalet är som störst. 

Vad jobbar ni med här på 
återvinningscentralen?

En del av arbetsdagen kan många gånger 
börja innan grindarna ens öppnas. Det är då 
personalen passar på att flytta containrar och 
ser till att det finns plats att lämna nytt avfall, 
de städar, snöröjer vid behov och beställer 
hämtning av olika material. De förbereder 
helt enkelt för att besökarna ska få en så bra 
upplevelse som möjligt.

”Vår stora arbetsuppgift är att se till att avfallet 
kommer på rätt plats så att det kan tas om 
hand och bearbetas för miljöns bästa. Vi visar 
och förklarar för våra besökare hur de ska gå 
tillväga.”

Hur ser en typisk arbetsdag ut för 
personalen på Kalleguta?

En vanlig dag på återvinningscentralen 
beskrivs som en dag med många möten med 
olika människor.

”Man vet aldrig riktigt hur dagen kommer att 
bli när man vaknar på morgonen och det är 
spännande! Det blir många nya möten på en 
dag och det är sällan tråkigt på jobbet.”

Vad är det bästa med ditt jobb?

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

”Det roligaste är helt klart alla trevliga besökare 
vi har här och att vi får arbeta utomhus är 
härligt - oftast”.

Sista frågan - har ni sett allt avfall som 
finns att se eller kan ni fortfarade 
överraskas av något unikt?

Kollegorna tittar på varandra med en talande 
blick och skrattar till lite.

”Haha, åh jo. Vi kan överraskas, alla gånger. Det 
slutar vi nog aldrig med.”

Välkommen till 
Återvinningscentralen i Kalleguta

Från Laxebyvägen går en rak väg över alvarsmarken. Efter att ha kört en kilometer genom de öppna, vackra vyerna som 
pryds av vindkraftverk kommer du fram till Kalleguta återvinningscentral. Det som genom historien lite slarvigt kallats 
för ”tippen” är egentligen en fantastisk plats som tar hand om jordens resurser, återvinner det som går och tar hand om 
resten på ett för miljön säkert sätt. Kalleguta är en av Sveriges 583 återvinningscentraler och inom kort en av de som 
öppnar upp för återbruk.

30 000
besök  
per år
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Elnät

Att vara nätägare betyder att vi, inom vårt geografiska område, har skyldighet 
att tillhandahålla elnätet till dig och våra övriga kunder. Vi äger stolpar, 
kraftledningar och annan teknisk utrustning som krävs för att elleveranserna 
ska fungera. Vi ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnad, underhåll och 
mätning. På vägen hem till dig transformeras elen ner från 130 000 volt till 
användbar hushållsel på 230 volt. 

Borgholm Energi är ett av cirka 180 
företag som äger elnäten i Sverige. Det 
är Energimarknadsinspektionen som 
beviljar tillståndet, så kallad koncession. 
Energimarknadsinspektionen utövar också 
tillsyn över priser och leveranskvalitet. Du 
kan inte välja ditt nätbolag men däremot kan 
du fritt välja din elhandlare då elhandeln är 
avreglerad. Vi överför energin till ditt hem 
från den elhandlare du tecknat avtal med.

Verksamheten omfattar drift, underhåll och 
utveckling av elnätet som finns i området 
Borgholm-Köpingsvik. Fokus ligger på 
åtgärder för att öka elnätets leverans- och 
personsäkerhet, bland annat genom byten 
till moderna kabelskåp, nätstationer och 
nedgrävning av återstående luftledningar. 
Vid eventuella störningar har vi en 
reparationsberedskap för att avhjälpa felen.

GATUBELYSNINGEN
Ansvaret för gatubelysningen omfattar 
Borgholms kommun. Vi äger, driver och 
underhåller belysningen inom vårt eget 
elnätsområde. Inom E.ON:s elnätsområde 
äger kommunen belysningen och Borgholm 
Energi Elnät AB sköter den på uppdrag av 
kommunen.

BYTE AV ALLA ELMÄTARE
Visste du att vi år 2040 sannolikt kommer att 
använda ungefär 30% mer el än idag? För att 
det ska bli hållbart behövs inte bara mer el 
från förnybara källor, utan även smartare sätt 
att använda elen på. 

Alla elmätare i Sverige ska vara redo att 
möta en mer energikrävande framtid senast 
2025. För att det ska vara möjligt behövs nya, 
smartare elmätare.

Det är ett stort och resurskrävande projekt 
och vi har därför valt att samarbeta med våra 
branschkollegor - Kalmar Energi, Ålem Energi 
och Oskarshamn Energi. På så sätt kan vi 
spara både tid och pengar.

Byte till de nya mätarna kommer att påbörjas 
under våren 2021.

Hjälp oss att hålla Öland lysande
Vi har på uppdrag av Borgholms kommun ansvar för underhållet av gatubelysningen 
i kommunen. I uppdraget ingår att åtgärda fel inom en månad från att de upptäcks och 
anmäls.

Hjälp oss att hålla Öland lysande genom att anmäla trasig gatubelysning 
till vår kundservice. Det gör du genom att ringa, maila, chatta eller fylla i 
felanmälningsformuläret direkt på vår hemsida borgholmenergi.se.

Ska du flytta?
Glöm inte att anmäla det till oss på 
Borgholm Energi. Då meddelar vi 
dessutom ditt elhandelsbolag att ditt 
elavtal ska upphöra.
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Fjärrvärme

Med fjärrvärme får du ett miljövänligt alternativ för din uppvärmning som 
innebär låga utsläpp. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige 
och därmed väl beprövad. Fjärrvärme är dessutom tryggt och enkelt, bra va? 
Välkommen till en grön och bekväm vardag!

Har du valt fjärrvärme har du valt en 
uppvärmningsform som produceras lokalt 
av flis från Öland och Småland och som 
dessutom är bra för din inomhusmiljö. Den 
luktar inte, bullrar inte och ger behaglig, jämn 
och pålitlig värme. Tekniken är väl beprövad 
och okomplicerad vilket ger mycket hög 
driftsäkerhet.

HUR FUNKAR DET?
Istället för att var och en har sin egen 
uppvärmningskälla, använder vi en stor 
gemensam källa. Vi skickar ut hett vatten i 
fjärrvärmenätet, som snabbt värmer upp 
element och kranvatten hos alla som är 
anslutna. Mer resurseffektivt än så blir det 
inte. 

Det finns fjärrvärmeverk i Löttorp och 
Borgholm och vi kan erbjuda fjärrvärme till 
fastighetsägare i dessa områden. Vi ansvarar 
för underhåll och drift av anläggningarna och 
kulvertsystemen. Allt du behöver för att ta 
emot värmen är en fjärrvärmecentral. 

Fjärrvärmecentralen har en förväntad 
livslängd på 20-30 år och kräver minimalt med 
underhåll. Centralen i ditt hus är knutpunkten 
mellan fjärrvärmenätet och värmesystemet.

DITT KLIMATSMARTA VAL
Värm upp ditt hem eller fastighet med energi 
som redan finns. Varför producera ny energi 
när vi kan ta tillvara på befintlig energi som 
annars skulle gå till spillo?

Fjärrvärme är ett resurseffektivt sätt för 
uppvärmning, eftersom värmen genereras 
när vi tar hand om bland annat skogsrester.

Istället för att låta energin gå förlorad, 
återvinner vi den för att värma upp hem och 
företag. Smart och resurseffektivt!

Historiskt om f järrvärme
Fjärrvärmeanläggningar började byggas för att förbättra luften i våra städer. Idén 
var enkel - genom att använda billiga och lokalt tillgängliga energiresurser kunde 
värmebehovet tillgodoses på ett effektivt och miljövänligt sätt. Istället för att varje 
hus hade varsin panna förflyttades förbränningen till ett enda ställe. Efter det 
förbättrades luftkvaliteten snabbt.

I Borgholm byggdes de första fjärrvärmeledningarna från Ekbacka till stadshuset 
1993. Då anslöts även Slottsskolan och Viktoriaskolan. År 2000 började de första 
villorna att kopplas in. 

Fjärrvärmens fördelar
 » Ren, resurseffektiv och miljövänlig 

uppvärmning.
 » Enkelt, bekvämt och prisvärt.
 » Driftsäkert och tyst.
 » Jämn och behaglig 

inomhustemperatur med 
obegränsad tillgång till värme och 
varmvatten.

 » Bekymmersfritt med minimalt 
underhåll.

 » Tar tillvara på energi som annars 
skulle gå till spillo.
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Bevattningsförbud
Under perioden 1 maj till 30 augusti  
har vi 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 kubikmeter.

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 cirka 78 
mil vattenledningar. Vi har sex vattenverk för 
beredning och rening av dricksvatten. 

Vi producerar cirka 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 cirka 10 000 m3. 

Vi kontrollerar regelbundet kvaliteten på 
vattnet och 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.

KRANMÄRKT VERKSAMHET
Vi på Borgholm Energi är stolta över det goda 
och friska dricksvatten som vi levererar och 
har därför valt bort allt förpackat vatten från 
våra arbetsplatser, möten och utbildningar. 
Vi ser det som en självklarhet att dricka vårt 
eget vatten direkt från kranen. 

Visste du att du kan dricka ungefär 300 liter 
kranvatten för samma pris som du köper en 
flaska vatten i butiken?

VAR RÄDD OM VÅRT VATTEN
Vi är vana vid att det finns där – i kranen, 
duschen och i trädgårdsslangen, men 
vatten är ingen självklarhet. 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. 

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.

Tänk på att vattnet ska räcka till alla. Vi kan 
alla hjälpas åt att hushålla med dropparna av 
vårt livsviktiga livsmedlet.
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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 krav som finns på det vatten som släpps tillbaka till naturen igen. 
Restprodukten som blir kvar, slammet, används till täckning av deponier. 

KOMMUNALT AVLOPP
Borgholm Energi sköter drift, service, 
underhåll, övervakning och utveckling 
av våra avloppsanläggningar och hela 
rörnätet i kommunen. Totalt handlar 
det om cirka 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 minskar vi 
utsläppet av näringsämnen till Östersjön som 
istället tas upp av grödorna.

TOALETTEN ÄR INGEN PAPPERKORG
Visste du att det varje år kastas stora 
mängder skräp i toaletten? Skräp som 
orsakar stopp i ledningar, problem i 
reningsverken och som slutligen riskerar att 
hamna i havet.

Toaletten är till för sådant som passerat 
kroppen samt toalettpapper. Att spola ner 
något annat än det kallar vi för att fulspola. 
Bland de vanligaste sakerna som fulspolas 
finns bomullstussar, tamponger, våtservetter 
och tops.

Toaletten är ingen papperskorg, så spola 
bara ner kiss, bajs och toalettpapper. 

INGET FETT I  AVLOPPET
Matfett som hamnar i avloppet ställer 
också till problem. Det kan orsaka stopp i 
det egna avloppet hemma, men även i det 
kommunala ledningsnätet. Fettet stelnar 
och fastnar i ledningar och pumpstationer. 
Det bygger efter hand på och kan orsaka 
stora stopp, men det lockar även till sig 
råttor. Det fett som når hela vägen fram till 
avloppsreningsverket försämrar dessutom 
reningsprocessen och kan ge oönskade och 
ökade utsläpp i havet.

Mycket av fettet i ledningsnätet kommer från 
hushållen. Återvinn därför matfettet istället 
för att hälla ut det. Ditt fett kan då istället 
omvandlas till energi eller bränsle.

Är det mycket stelnat fett går det bra att 
skrapa ur med en stekspade och lägga i 
gröna påsen. Är det lite fett kan du torka ur 
det med lite hushållspapper och kasta i de 
vanliga hushållssoporna.

Hårda krav på rening
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.

Vad är fett?
Matfett är allt från smöret du steker i till 
olika mat- och frityroljor. Det kan också 
vara oljan i burken med tonfisk eller 
soltorkade tomater, eller det som blev 
över efter den ugnsstekta kycklingen.

Snart kommer miljötratten
Du kan lämna matolja och 
matfett från hushållet vid våra 
återvinningscentraler. Det ska då  
vara förpackat i plastflaska med kork. 

När fettet samlas in tar vi vara på  
en viktig resurs. Det kan återvinnas 
och användas för att ta fram nya 
produkter såsom tvål, stearinljus, 
tvättmedel och gummi och matolja kan 
till exempel ersätta jungfruliga oljor 
som palmolja. Insamlat fett kan också 
användas till framställning  
av biogas och biodiesel. Det finns 
många miljövinster!

För att underlätta uppsamlandet av 
matfett kommer vi i början av året att 
dela ut miljötrattar. Håll utkik på  
vår hemsida borgholmenergi.se 
och i våra sociala kanaler för mer 
information.
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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 
normalt förekommande driftstörningar som kan uppstå i leveranserna till dig 
som kund.

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.

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 avbrotten 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

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

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 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 
exemplevis 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. bo
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BORGHOLM ENERGI
HÅLLBARHET

Mot en fossilfri framtid

Vi har antagit utmaningen för ett fossilfritt Borgholm Energi 2030. Det innebär bland 
annat att en omställning ska göras till större andel förnybara energikällor inom våra 
verksamheter, utan att göra avkall på säker och tillräcklig energitillförsel. Miljöarbetet är 
viktigt för oss och en naturlig del av vår vardag.

Borgholm Energi har hållbarhet i fokus. Det gäller 
både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Vi 
ser oss som en självklar del i omställningen till 
det hållbara samhället och vi arbetar aktivt med 
Sveriges miljömål samt är med och påverkar flera 
av målen i FN:s Agenda 2030. Vi lever upp till 
eller överträffar de lagar och krav som finns och 
strävar mot att ständigt förbättra verksamheten.

FN:s agenda 2030 ger en tydlig vägvisning för vårt 
arbete och vi arbetar redan idag med de globala 
målen på flera sätt. Vi har främst valt att fokusera 
på tre av målen:

 » rent vatten och sanitet 

 » hållbar energi för alla 

 » hållbar konsumtion och produktion

FÄRDPLAN 2030
Vi har som målsättning att bli ett fossilfritt bolag 
senast 2030. Vi arbetar för att uppnå:

 » Förnybar energianvändning i våra byggnader

 » Förnybar elproduktion

 » Förnybart bränsle i våra transporter

 » Effektivisering av energianvändningen i våra 
byggnader och anläggningar

Vi ska alltså ha förnybara bränslen i våra 
transporter samt planera för en mer effektiv 
energianvändning och förbättrat underhåll i 
byggnader, anläggningar och av maskiner.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Vårt uppdrag är att skapa långsiktig lönsamhet 
och samhällsnytta utan att slita på naturresurser 
eller på människa. Vi har tydlig ekonomisk 
uppföljning i varje investeringsprojekt och 
ställer tydliga miljö- och kvalitetskrav inför alla 
upphandlingar. 

SOCIAL HÅLLBARHET
Vi arbetar aktivt för att de som jobbar hos oss ska 
må bra, utvecklas och vara motiverade varje dag 
de går till jobbet. Att främja lärande, lagarbete 
och initiativförmåga är viktiga framgångsfaktorer 
för att vi ska kunna utveckla verksamheten i en 
föränderlig omvärld. Arbetet med värderingar, 
medarbetarskap och ledarskap pågår ständigt 
hos oss.

Vi verkar också för en långsiktig social hållbarhet 
i vår närmiljö, bland annat genom sponsring av 
organisationer och föreningar.
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Jordhamns kvarn
Foto: Tommy Olsson
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Januari 2021
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1

4 5 6 7 8 9 10
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11 12 13 14 15 16 17
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18 19 20 21 22 23 24

4

25 26 27 28 29 30 31

Nyårsdagen

Trettondagsafton Trettondedag jul

Tjugondedag jul

Elens dag

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
Henry

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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Grindmossen i Vanserum
Foto: Eva Aubke
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Februari 2021
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9 1 2 3 4 5 6 7

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
Maja

bo
rg

ho
lm

en
er

gi
.s

e



Bjärbybadet
Foto: Eva Aubke
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Mars 2021
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1 0
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29 30 31 1 2 3 4

Int. kvinnodagen Kronprinsessans namnsdag

Vårdagjämningen

Världsvattendagen

Våffeldagen 
Trandagen
Marie bebådelsedag

Sommartid börjar
Vrid klockan 1 tim framåt

Krav på vinterdäck upphör

Albin 
Elvira

Ernst 
Erna

Gunborg 
Gunvor

Adrian 
Adriana

Tora 
Tove

Ebba 
Ebbe

Camilla

Siv
Saga

Torbjörn 
Torleif

Edla 
Ada

Edvin 
Egon

Viktoria
Regina

Greger Matilda 
Maud

Kristoffer 
Christel

Herbert 
Gilbert

Gertrud Edvard 
Edmund

Josef 
Josefina

Joakim 
Kim

Bengt

Kennet 
Kent

Gerda 
Gerd

Gabriel 
Rafael

 Emanuel Rudolf 
Ralf

Malkolm 
Morgan

Jonas 
Jens

Holger 
Holmfrid

Ester
Noa
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Bödabukten
Foto: Johan Hellborg
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April 2021
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Skärtorsdagen
Långfredagen
Int. barnboksdagen Påskafton Påskdagen

Annandag påsk Världshälsodagen

Krav på sommardäck

Sommarhämtning börjar

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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Kustvägen till Byxelkrok
Foto: Maria Montelius
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Maj 2021
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17 18 19 20 21 22 23

2 1

24 25 26 27 28 29 30
2 2

31

Första maj
Bevattningsförbudet börjar

Kristi himmelsfärdsdag

Norges nationaldag Pingstafton Pingstdagen

Annandag Pingst

Veterandagen 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

Petronella 
Pernilla

Urban Vilhelmina 
Vilma

Beda 
Blenda

Ingeborg 
Borghild

Yvonne 
Jeanette

Vera 
Veronika
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Vindparken i Egby
Foto: Einat Karpestam
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Juni 2021
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Danmarks nationaldag
Världsmiljödagen Sveriges nationaldag

Världshavens dag

Islands nationaldag

Sommarsolståndet Midsommarafton Midsommardagen

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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Neptuni åkrar
Foto: Pia Sundberg
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Juli 2021
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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
Emmy

Kristina 
Kerstin

Jakob

Jesper
Jasmine

Marta Botvid 
Seved

Olof
Olle

Algot Helena 
Elin
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Solnedgång i Blå Rör
Foto: Peter Doubravsky
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Augusti 2021
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Hiroshimadagen Drottningens namnsdag

Surströmmingspremiär

Bevattningsförbudet slutar

Karin 
Kajsa

Tage Arne 
Arnold

Ulrik 
Alrik

Alfons 
Inez

Dennis 
Denise

Per

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
Fatima

Hans 
Hampus

Albert 
Albertina

Arvid 
Vidar
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Solros i Mellböda
Foto: Anna Fendin Ahlström
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September 2021
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Int. läskunnighetsdagen Int. suicidpreventiva dagen

Int. fredsdagen Höstdagjämningen

Återvinningens dag

Samuel
Sam

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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Stranden i Köpingsvik
Foto: Helena Baardh
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Oktober 2021
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Vinterdäck tillåtna

Djurens dag
Kanelbullens dag Världsdagen för mental hälsa

Int. dagen för utrotning av 
fattigdom

Sommarhämtning slutar FN-dagen

Halloween 
Vintertid börjar
Vrid klockan 1 tim bakåt

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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Gillberga
Foto: Matilda Christiansson
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November 2021
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Allhelgonadagen Alla helgons afton
Gustav Adolfsdagen
Alla helgons dag

Mårtensafton Fars dag

Int. dag för tolerans Internationella toalettdagen Int. barndagen

Int. dagen mot våld mot kvinnor En köpfri dag Första advent

Tobias
Tim

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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Tranor vid Vanserums malm
Foto: Eva Aubke
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December 2021
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Krav på vinterdäck Andra advent

Finlands självständighetsdag Nobeldagen Tredje advent

Luciadagen Fjärde advent

Vintersolståndet Drottningens födelsedag Julafton Juldagen Annandag jul

Värnlösa barns dag Nyårsafton

Oskar 
Ossian

Beata 
Beatrice

Lydia
Cornelia

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 Stefan 
Staffan

Johannes 
Johan

Benjamin Natalia 
Natalie

Abel 
Set

Sylvester
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borgholm
energi.se

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 och följ oss på 
Instagram och LinkedIn för att få tips 
och nyheter från oss i ditt flöde.

Tagga @borgholmenergi i dina 
ölandsbilder om du vill att de ska synas 
i vårt flöde.

Mina egna anteckningarAVSÄNDARE
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 00Tryckt på FSC-godkänt papper

Ansvarig utgivare & Layout: Borgholm Energi
Tryck: Infoservice AB

Alarmering nödsituation
Ambulans | Brandkår | Polis | Sjöräddning

RING 112

TRYCKSAK
3041 0145

MILJÖMÄRKT

2021
BORGHOLM ENERGI 100 ÅR


