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Pellets 2001 i Växjö - Pellets
har aldrig varit hetare !

V

Efter ett mycket bra år 2000
isst är det en fröjd att
jobba med framtidens för pellets i alla led, kan vi konstatera att 2001 ser ut att kunna
bränsle - PELLETS !
bli ännu bättre. Storskaliga
Pelletskonferensen i marknaden, som började med
Hässelby för snart 10 år sedan,
Växjö:
Alla var överens att nu är pellets får allt fler efterföljare. Västerås
planerar nu, liksom flera Danska
etablerat som bränsle.
Marknaden växer snabbt och stora pannor, att ersätta kol med
bara längtar efter ett hållbart al- pellets. Den mellanskaliga markternativ till de fossila bränslen naden med enskilda pelletsbränsom kanske förändrar fundamen- nare och pannor växer också, ofta
tet för livet på jorden. Även om med små närvärmesystem som
ingen vet säkert så har det sagts värmeunderlag. Slutligen ser det
att ”det skulle inte förvåna, om ut som vi äntligen fått ett geman om 10 år säger att - det var nombrott för pellets som småjust vid millennieskiftet som husbränsle. De ca 20 000 småväxthuseffekten definitivt gav sig hus som redan använder pellets
kommer säkert att växa med
tillkänna.”

minst 10 000 nya småhuskunder
under 2001. Den svenska marknaden, med många gamla pannor, behöver verkligen föryngras
och marknaden är mycket stor.
Hur vi kan nå denna marknad
lärde vi oss av Sigvard Birkenfalk
på pelletskonferensen. Med trevliga exempel och stor ”förförståelse” fångade han publikens intresse med marknadsföringens
hemligheter, som ju faktiskt ligger närmare människan själv än
alla nya medier som så ”effektivt”
sprider information.
Parallellt med pelletskonferensen samlade OPET ett 40-tal européer med pellets som tema. Vi

BRÄNSLEN

Jan-Erik Dahlström
- 17:e året med pellets och lika
övertygad.

BIOENERGIGUIDEN

EKAB

Ju förr desto bättre

RECYCLING

• Krossar
• Sorterar
• Levererar returbränsle

var flera svenskar som visade hur
långt vi kommit i Sverige och
dag två åkte deltagarna på en
rundtur till bl.a. SÅBI:s pelletsfabrik. Flera länder i Europa satsar också på pellets. Danmark
och Österrike är två länder som
kommit en bra bit på väg. Ett
samarbete över alla gränser är ett
viktigt mål för de närmaste åren.
Den första internationella pellletskonferensen 2002 går av stapeln i september i Stockholm.
En utmaning och ett tillfälle vi
inte får missa.
Jag återkommer löpande med
information från den grupp som
nu ska bildas för att realisera denna viktiga händelse.

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
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• Falun
Box 1931
791 19 Falun
023 - 755 200
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