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Är Frankrike pelletsens hemland ?

J

a nog kunde man tro detta när
jag besökte en konferens och
utställning i en mindre ort, Lonsle-Saunier, i Juraregionen.
Under fyra dagar i skiftet mars
– april hade Bois Energie 2000
arrangerat en imponerande utställning, International Exhibition for Wood-Energy och ett
gediget konferensprogram med
24 föredrag under de fyra dagarna.
Jag själv och fem andra pratade pellets ur olika synvinklar.
Förutom Sverige var Österrike,
Italien, USA och Canada representerade med pelletsföredrag.
En fransk pelletsfabriksägare visade också upp sin fina fabrik på

video och sjöng verkligen en lovsång för pellets.
Imponerande
utställning
Mest imponerande var ändå utställningen. I en stor inomhushall
nästan dominerade pellets både
med bränsle, pelletspannor, pelletsbrännare och pelletskaminer.
Utomhus visades mest ved och
flisningmaskiner men några pelletsbrännare fanns i drift. Den stora utställningen med minst 200
utställare och fyra dagar med föredrag imponerar verkligen liksom
organisationen av hela arrangemanget både vad gäller proffsiga
utskick som lockade till ett besök

och själva genomförandet.
Det som ändå imponerade
mest var några av de pelletsprodukter som visades upp. Pelletspannor med vidstående pelletsförråd visade genomarbetade
produkter som var designade för
2000-talet.
Flera system med vattenmantlade pelletskaminer visades också med genomarbetade systemlösningar. Säckad pellets för småhusen i bra kvalitet fanns hos flera leverantörer.
Visst fanns någon enstaka
svensk produkt representerad,
men inte alls i relation till att
Sverige har 20 års erfarenhet av
pellets som bränsle. Jag tror vi

BRÄNSLEN

EKAB

RECYCLING

•
•
•

har mycket att lära av hur vi får
ut ”budskapet” och hur vi sprider svenska produkter. Vi har
definitivt mycket att lära när det
gäller att arrangera utställningar.
Kanske mest hur man skaffar resurser till marknadsföring av ett
arrangemang.
Dags för
pelletsutställning
Låt oss samla alla resurser för den
första internationella pellletskonferensen med utställning 2002 i
Sverige och börja förberedelserna redan nu.
Jan-Erik Dahlström
– 17:e året med pellets
och lika övertygad.
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Box 319, 721 07 Västerås , Tel: 021 - 12 40 15 , Fax: 021 - 12 43 47

BALT-SCAND BIOENERGI AB
BROCKMANN & PARTNERS AB

Ju förr desto bättre
Nu är det dags att tänka om.
Att börja elda biobränslen, precis som
farfar och alla generationer före honom,
men med modern teknik och distribution.
Ju förr desto bättre.

ÅTERVINNINGSFLIS
Import i fartygslaster om 4.000 - 10.000 m3
Stortorget 4, 252 23 Helsingborg, Tel: 042-24 20 10,
Fax: 042-24 20 11, E-post: balt-scand.bioenergi@telia.com

BrikettEnergi
SBE Svensk BrikettEnergi AB
Box 5 · 561 21 Huskvarna · Tel. 036-38 78 70 · Fax 036-38 78 90

TRÄPELLETS – FRAMTIDENS BIOBRÄNSLE
FÖR UPPVÄRMNING.

Naturbränsle

Du har framtiden i dina händer...
Vi är en av Sverige

Vi är säkra leveran-

största tillverkare

törer till alla.

500 000 eller 500 000 000 kWh

av träpellets med

Från stora värme-

Biobränsle - Vår vardag - Din dagliga värme

lång erfarenhet och

verk till små villor.

erkänt god kvalité.
BIOENERGI I NORRLAND AB
Varvsallen 13, Härnösand
Tel: 0611-244 26 Fax 0611-191 22
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