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Pelletsambassadörer
Vad har Martin
Timell och Evert
Ljusberg
gemensamt ?

J

o - dom är båda Pellets
ambassadörer !!! På
Lundsbrunns Konferens
& Kurortshotell i Götene höll Västra Götalandsregionen en regional pelletskonferens
med fräscha inslag. Inte nog
med att branschen fick två betydelsefulla pelletsambassadörer,
utan hela evenemanget hade ett
nytt upplägg.
Pellets är inte bara ett av andra energialternativ med stark
miljöprägel, utan pellets är affärer och arbetstillfällen. Pellets är

pengar till regionen och därmed
till Sverige.
Enbart inom Västra Götalandsregionen finns en marknad
som utslaget på 10 år kan värderas till 1 200 miljoner per år.
Som jag berörde i min förra
artikel kommer energimarknaden inom EU att ha den högsta
tillväxten av alla sektorer de
kommande åren och stora pengar kommer att slussas in i denna
sektor. Pellets kommer att vara
ett av de energislag som växer
starkt de kommande åren - över
hela Europa och visst ska Sverige
vara med som ledande pelletsland !!!
Liksom man gjort i Västra
Götaland kan andra regioner
räkna fram hur mycket energisektorn betyder för den egna
ekonomin och sedan ge dessa

siffror till de politiker som tar
besluten.
Bioenergi är kanske det lönsammaste man kan satsa på i det
regionala utvecklingsarbetet.
Vi måste se pellets som bioenergins mest exklusiva alternativ
och sälja in detta, med mer status för detta fina alternativ som
kan ersätta utländsk olja och el
från kolkondens.
Vi måste lära oss att använda
de medier som ger genomslagskraft. Martin Timell visade tyd-

ligt hur starkt TV- mediet är. Vi
hoppas nu få se pelletsinstallationer
i Martins program under våren.
Var beredda - ha lagren fyllda.
Om vi säljer 10 000 pelletsinstallationer till småhusen under
innevarande säsong - det kan bli
fler - så måste pelletstillverkare
öka sin produktion med ca 40
000 ton och dessutom vara redo
att distribuera denna nya mängd
till småhusen.
Nästa år kanske marknaden
växer med det bubbla. Markna-

Tillverkar Ni

Pelletsbrännare?
Från MELLOR Electric UK, Europas ledande tillverkare
av Skärmpolmotorer med växlar, har en ny serie framtagits
för denna applikation.
■ För direkt- eller
transmissionsdrift
■ Lång livslängd
■ Låg ljudnivå
■ Inbyggt termoskydd
■ 230Vac (även 115Vac)
■ Upp till 30Nm
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