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Pellets ”over there”
- årlig HPA-mässa i
Salt Lake City !

P

ellet Fuel Institute, PFI,
samarbetar sedan många
år med Hart Product Association som arrangerar en årlig
mässa med många olika konferenser och utbildningsevenemang för pellets, ved och trädgård. Mässan flyttar runt i USA
och är ett utmärkt tillfälle att lära
känna den Nordamerikanska
pelletsmarknaden. Alla är där !
Pellets Pånyttfött
Under förra året fick pellets en
”pånyttfödelse” i USA. Med 37
000 sålda pelletskaminer, mot
tidigare 19 000, tömdes marknaden på både pelletskaminer och
pellets blev en bristvara. Men i
Salt Lake City kunde man se hur
snabbt företagen ökat sin produktion för att möta det nyvaknade pelletsintresset.
PFIs medlemmar samlades för
att tillsammans ta fram ett åtgärdsprogram för att inte hamna
i en bristsituation nästa säsong.
Humöret var på topp !!!
Kaminer dominerar
Mässan dominerades av pelletskaminer med stora stabila företag
som har hela programmet, pellets-, ved- och gaskaminer i sina
stora montrar. Men flera av dessa
företag föddes med pelletskaminen på 80-talet. Lite spännande
nyheter finns också att se.
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Kamin gör sin el!!
Det mest spännande är en ny
modell från Thelin som eldas på
mässområdets utedel. Denna
pelletskamin alstrar sin egen
ström med ”termovoltage” element inbyggda i kaminen. En
speciell ”starter” skapar den temperatur som gör att kaminen får
spänning till fläkt och skruv och
visst funkar det. Marknaden blir
väl främst Califonien.
Vatten i öster
Den Nordamerikanska marknaden domineras av pelletskaminer
men i östra USA och i Canada
finns många vattenburna system.
Pelletsbrännare och pelletspannor har därför en ny marknad i
dessa områden. Svenska produkter bör ha en god chans att ta
marknadsandelar. Energimyndigheten kan hjälpa till med kontakter. Ta chansen !
Pellets 2002
Planeringen för den första internationella pellletskonferensen
2002 den 9 -13 september i
Stockholm går framåt. Som tidigare redovisats finns en planeringsgrupp är bildad med Ingvar
Fernström PIR, Jörgen Niesel
PVG, Johan Vinterbäck SLU,
Mats Rydehäll OPET, Björn
Gustavsson EM, Fredrik Lagergren SVEBIO och underteck-

nad. Alla goda ideér är välkomna direkt till SVEBIO eller till
någon i gruppen.
Kolla
vidare
på
www.pellets2002.com.
Pellets 2002 är det tillfälle då
Sweden kan visa att vi är bäst i
Nr 3 2001
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hela världen på pellets - men alla
måste hjälpa till för att det ska
lyckas - så börja planera och hör
av er till någon i gruppen !
Jan-Erik Dahlström - 18:e året
med pellets och lika övertygad.

