K LUBBSIDORNA
torvutvinning.
Det gäller att i förväg planera
för hur man skall uppnå bästa
möjliga resultat och det var någonting som Björn Welander
lämnade värdefulla synpunkter
på.
En fråga som särskilt diskuterades var att frågan om orördhet
är en faktor som i vissa fall kan
väga alltför tungt i samband med
diskussion om biologisk mångfald. I realiteten är det så att det
knappast finns en enda fågellokal
i form av våtmark i odlingslandskapet landet som under sin livstid inte har blivit utsatt för en
behandling som har stora likheter med modernt torvbruk.
Vi har också besvarat remisser
rörande Klimatkommittén och
Miljömålskommittén som vi efterhand de skrivs under av vår
ordförande läggs ut på vår hemsida.
Magnus Brandel VD STPF

Pelletsklubben
Redaktör: Jan-Erik Dahlström. Fax: 054-52 50 80 eller e-post: Jed@algonet.se.

1:st World Pelletsconference in
Sweden june 2002.

S

verige har Europas största
pelletsproduktion och snart
20 års erfarenhet från att tillverka, distribuera, lagra och förbränna pellets.
Självklart ska Sverige spela en
viktig roll när nu pellets som
bränsle sprider sig över Europa
och Världen.
Nu måste hela pelletsbranschen i Sverige visa Världen vad
vi skapat på 20 år.
SVEBIO kommer att samordna alla de krafter som behövs för
att göra första världskonferensen
för pellets till ett verkligt avstamp
in i det 20:de århundradet.

Under en vecka i början av
juni 2002 kommer all världens
pelletsintresserade att samlas i
Stockholm för att lyssna, samtala, mötas, se och uppleva allt om
det nya alternativet – pellets.
En konferens och studieresor
är relativt enkelt att arrangera.
En utställning som gör själ för
namnet kräver dock att hela
branschen kraftsamlar !
Att sälja in en Världskonferens
är den verkliga utmaningen som
härmed går till alla !
Alla i branschen som har kontakter i Sverige och utomlands
måste hjälpa till !

BRÄNSLEN

Jan-Erik Dahlström – inne på
17:e året med pellets.

BIOENERGIGUIDEN

EKAB

Ju förr desto bättre

RECYCLING

• Krossar
• Sorterar
• Levererar returbränsle

Så – börja planera nu och boka
in den 17-18 januari nästa år för
en resa till Växjö där vi samlas på
pelletsträff för att planera och ta
fram alla goda idéer för att skapa en verkligt lyckad internationell pelletsvecka 2002.
VI SES på PELLETS 2001 i
VÄXJÖ DEN 17-18 januari !!!

Energikross i Västerås AB
Box 319, 721 07 Västerås
e-post: info@energikross.se
Tel: 021 - 12 40 15 Fax: 021 - 12 43 47

BALT-SCAND BIOENERGI AB
BROCKMANN & PARTNERS AB

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.

av träpellets med

Från stora 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

500 000 eller 500 000 000 kWh
Biobränsle - Vår vardag - Din dagliga värme

• Enköping
Box 833
745 26 Enköping
0171 - 85 120
Nr 5 2000

• Falun
Box 1931
791 19 Falun
023 - 755 200
45

