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pelletseldningen för den gallopperande ökningen av allergifallen
i Skellefteå. Elvärmen är bättre.
Men kanske är den sista kilovattimmen på marginalen producein artikel i förra num Persson eller av remissorganen, ställs med pelletskaminer. Det- rad i ett Polskt kolkraftverk. Jag
ret av Bioenergi snarast sneddas ned i återvin- ta är olyckligt då bränslet inte bara undrar om allergifallen i den
alls är jämförbart. Bästa utreda- omgivningen är färre?
handlade bl.a. om ningens kretslopp!
Slutligen kan jag delge läsarna
Blairs och Perssons tro på bioenYtterligare en fråga som aktu- re, i en vedkamin kan allt eldas.
ergin. Jag ser nu att ett antal aliserats sedan sist är den om be- Fantisera gärna om utsläppsinne- informationen om att i min dibranchföreningar i ett öppet brev hovet att ventilera våra pellets- hållet när familjens avfall förkol- rektelvärmda villa har pelletskatill statsministern ställer honom förråd. All torkning av trä ger en nar i vedkaminen. Men i en pel- minen, sedan drygt 4 år och
inför de faktum att hans egen viss avgång av i träet bundna äm- letskamin kan ni prova att elda utan mankemang, årligen sparat
utredare i princip avfärdar hans nen. En för stark koncentration annat än pellets. Det går bara 20.000 kwh el.
Pelletsproduktionen räcker till
muntliga bekännel se om bioen- av dessa i slutna rum kan vara ir- inte. Och utsläppet är rent!
Men naturligtvis så kan rub- att i 100.000 svenska direktelergins fördelar. Jag menar då, riterande för de som vistas där.
som alla initierade förstår, den Några gränsvärden har inte gått riksättarna i Dagens Nyheter, värmda hus och lägenheter, på
Hjalmarsonska SNED-utred- att få, men koncentrationerna är göra framstegen i bioenergibran- marginalen, bidra till en bättre
ningen, vilken försvårar en po- små. Dock råder vi till en venti- chen en otjänst. Okunskap eller omgivningsmiljö i polska och
sitiv utveckling av miljövänlig lation av förråden ut till det fria. sensationsmakeri må vara egalt. andra fossilelproducerande milenergianvändning i Sverige.
En rapport om faran med då- Men osakligt var det i alla fall. jöer. Liksom i villans lokala omInformation om pelletsens givning.
SNED,tillkom för att tillmö- lig vedeldning kom i slutet av
Till kollegorna i PiR -infortesgå påstådda EU-krav om skat- vecka 18. I den tas också eldning förtjänster behövs. Jag ska i kväll
telikhet mellan branscher och med pellets upp, dock inte som skriva ett svar på en insändare i mera mera. Ta debatten, syns i
länder. Måtte den på sned till- en hälsofara. Men i rapporten lokaltidningen Norra Västerbot- media, uppgiften är angelägen!
Nils-Erik Westermark
komna utredningen, endera av finns avsnitt där vedkaminer lik- ten. Där beskyller en ”allergiker”

Information är angeläget!
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