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Braskaminer, kakelugnar, spisinsatser, köksspisar

N

är jag sitter här framför min
eldstad i vardagsrummet
kan jag konstatera att elden
förmodligen är en av mänsklighetens
viktigaste upptäckter. Elden har försörjt oss med värme, ljus och gett oss
möjlighet att tillaga mat. Elden har också skyddat från hot, använts i försvarssyften och dessutom varit en viktig förutsättning i vår tekniska utveckling.
I vårt moderna samhälle har vi inte
samma relation till elden, ändå hyser elden en trygghetskänsla för oss.
Många husägare väljer eldstäder som
kompletterande uppvärmningskälla.
Den lokala eldstaden skänker
trygghet, flexibilitet, oberoende och
en möjlighet till att sänka uppvärmningskostnadern
Det finns en rad olika typer att välja mellan där användarens egna önskemål och krav kan tillgodoses, allt ifrån
modern design till väl utvecklade biobränsleeldade värmeanläggningar.
När det gäller de lätta eldstäderna
finns ett enormt utbud av produkter.
Konsumenten har stora möjligheter
att hitta sin egen, personliga favorit.
Det finns braskaminer i alla möjliga färger och material, vissa är anpassade för stora pompösa rum och andra har en liten nätt design, anpassade för små utrymmen. Det är ingen
överdrift i att det finns modeller för
såväl slottsmiljö som den enkla lilla
fritidsstugan. Det gemensamma är att
de förgyller rummet de placeras i.
Eldstaden ökar komforten samtidigt som husvärdet sannolikt stiger!
Min eldstad är inte bara en värmekälla utan har också blivit en möbel i
huset. Den bidrar till att skapa en naturlig samlingspunkt i huset där vi

foto från Keddy
Inte bara ett instrument för att spara energi utan till mycket stor grad
också ett sätt att skapa en förbättrad hemmiljö. Elden har i alla tider
bidragit till ”hemtrivsel” något som branschen nu på allvar inser.
alla känner trivsel.
Trots att vi själva värderar eldstaden så högt var investeringskostnaden relativt låg och den
krävde inte så stora utrymmen
utan blev förhållandevis lättplacerad. För dom som inte har
skorsten finns det moderna lätta
stålskorstenar, som utvecklats
under senare år och underlättat
den delen av installationen.
Jag kan också konstatera att
min braskamin höjer beredskapen vid strömavbrott. Man blir
helt enkelt inte så sårbar vid den
typen av driftstörningar.

Eldstaden höjer också komforten i huset, det så kallade mysvärdet är stort! Vid sidan om detta
får jag dessutom en möjlighet att
påverka min värmekostnad.
Eftersom investeringskostnaden inte är så stor känner jag inget krav att elda kontinuerligt
utan kan göra det när kylan
kopplar greppet eller om jag bara
vill ha det mysigt.
Man kan förvisso inte räkna
med braskaminen som en huvudsaklig värmekälla men eldningen ger möjlighet till ett väsenligt värmetillskott, allt i för-

hållande till hur mycket man eldar. I den mån man kan skaffa
billig ved sjunker uppvärmningskostnaden avsevärt.
Det är vikigt att man ser braskaminen till vad det egentligen
är, en kompletterande värmekälla designad som en inredningsdetalj. Att utnyttja braskaminen
som huvudsaklig värmekälla är
omöjligt och kan ses som att
skjuta över målet.
Att utnyttja biobränsle för
uppvärmning är klokt ur många
aspekter. Utför man eldningen
på rätt sätt (i rätt temperaturområde) minskar utsläppen av skadlig ämnen i atmosfären.
Biobränslet är också ett inhemskt bränsle som stärker vårt
lands handelsbalans och dessutom är det i jämförelse med både
olja och elvärmen ett billigt uppvärmningsalternativ.
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Nu var det dags igen att göra det sista numret för året. Det känns lika underligt varje gång. Är det verkligen möjligt att tiden
ska gå så här fort ? Att göra marknadsöversikten på braskaminer och andra lokaleldstäder är alltid lika roligt. Designen på dessa
produkter har hunnit så långt !! Det är en självklarhet att dessa värmekällor höjer livskvalitén, det räcker med att ta en snabb
titt på utbudet för att förstå det. Vi talar om inredning inte bara om värme. Ha en riktigt bra fortsättning på vintern och ni
glöm inte att ringa mig ibland 0142-204 40. Lev väl !
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