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Konsumenten
och vedeldningen!

Nedanstående texter är förkortade inlägg som kommit
in till mig från våra flitiga
debattörer på Dialogen på
internet. Ni kan läsa diskussionen i sin helhet på
www.novator.se
” Apropå vedeldning ”
ag har installerat ett komplett
nytt värmesystem med vedpanna i huset av endast en anledning - det är billigt ! Billigt lär
det väl förbli så länge vi har en
massaindustri här i landet då jag
måste köpa veden och då till
massavedspris + transport. Det
gör att det kostar ca 4-5 öre kwh
för värme + varmvatten, exklusive förstås investeringskostnaderna.
Sammantaget så kan jag nog
tänka mig att ägna någon
timme i medeltal per dag åt
vedeldningen i brist på
lönsammare
fritidssysselsättning, för jag
sparar nog 15-20 000 kronor
per år.”
Svante

J

sofie@novator.se

” Priset
avsett vad regeringen eller
skattmasen hittar på för
dumheter kommer det alltid att
finnas ved att köpa utan moms,
miljöavgifter eller andra pålagor.
Få erkänner det, men det kommer alltid att vara ett viktigt argument för ved.”
Mikael
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” Bekvämligheten
et är numera relativt be
kvämt att elda med ved!
Med tankar och laddautomatik
spenderar man endast 15 min
per dag vid sin panna för ett
dygns värme”
Mikael
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PS: Har man en granne som förpestar grannsämjan med sin
omoderna panna, så hjälp denne,
halva vedförbrukningen kan sparas genom ett pannbyte.
”Oberoende
edeldning är bra och billigt,
man slipper vara beroende
av leverantörer av t ex pellets.
Det är lätt att köpa lite ved av en
bonde. Jag har en modern panna som fungerat klanderfritt under tre säsonger.”
Mats
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Pellets öppnar för ved !!
Vi befinner oss i en
gynnsam tid för bioenergin.
Pelletsmarknadens explosion
har också medfört en
uppgång i vedpanneinstallationerna.

P

ellets för villa har det senaste året fått ett genombrott.
Många, såväl gamla vedeldare
som befintliga olje- och elanvändare, har blivit intresserade av att
göra något åt sin situation.
Pellets är ju ett bekvämt alternativ för många men vedeldningen blir ju vanligen lite billigare.

Som ni kan se av inläggen här
till vänster så behöver det inte
heller vara jobbigt med ved.
Det gäller att satsa på rätt utrustning och välja en bra bränsleleverantör - om man inte har
tillgång till egen ved såklart.
Sedan har vi också kombinationseldarna. De som väljer pelletsbrännaren för basvärmen och
kompletterar med ved när de har
tid eller så länge som den egna
veden räcker.
Mao det behöver inte vara antingen eller det kan också vara
både och.
Passa på och studera marknadsutbudet i tidningen och
häng med på debatten på
www.novator.se
/Sofie

Diskussionerna på vår Dialog på www.novator.se är stundtals väldigt intensiva. Jag har bett några personer om lov att få publicera deras inlägg här i Bioenergi Villa bara för att ni skall få läsa om hur det är i
verkligheten ute hos konsumenten i villan där produkten verkligen används. Vi har ett rekordår framför
oss inom bioenergibranschen och jag hoppas att vi fortsätter med denna öppna och trevliga attityd mot
varandra. VI ARBETAR ALLA MOT SAMMA MÅL !! Lev väl alla vänner // Sofie

BIOENERGI Villa distribueras med
BIOENERGI, KRETSLOPP samt
som fristående i 90.000 exemplar
per år. Utgivning 6 ggr / år
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För icke beställt material ansvaras ej. För innehållet
i signerade artiklar svarar författarna.
C Bioenergi / novator
Allt eftertryck förbjudes utan skriftligt tillstånd
från utgivaren
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