Aktuellt

Norrbotten toppar Boverkets statistik
över kaminbidragen.

Totalt 2234
beviljade bidrag
för automatiska
kaminer med
disitributionssystem i
delkonverteringar.
Källa: Boverket
Lite överaskande så toppar Norrbotten ligan över beviljade kaminbidrag som Boverket sammanställt på Bioenergi Villas önskan. Bidragen som medtagits är
alla delkonverteringslösningar.
Ytterligare ansökningar tas ej
emot men fortfarande ligger enligt uppgift ett stort antal obehandlade ansökningar hos länsstyrelserna.

M
En förening har som vi tidigare informerat om
bildats av tillverkare och leverantörer av utrustning för pelleteldning.
Först fick den namnet Spiro men efter en lång
diskussion med Patentverket fick man ge sig och
nu har man istället valt namnet Pellsam,
Svenska Pelletsintressenters samorganisation.
Syftet är att främja pelletsenergins marknadsutveckling genom bl a marknadskunskap, dialog
och trygghetslösningar.
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ålsättningen är att ut
ifrån konsumentper
spektiv öka användningen av pellets och pelletsrelaterad teknik. PellSam ek. förening har bildats av tillverkare och
agenter av pelletsrelaterad utrustning Man arbetar med både pelletspannor, brännare och kaminer i effektområdet upp till 50
kW.
Samorganisation
Genom en samorganisation kan
man på ett bredare sätt ta tillvara på konsumentens önskemål
och omsätta detta till verklighet
genom det nära samarbetet med
företagen. Bland annat genomförs stora marknadsundersökningar och utbildningar kontinuerligt. Konsumenttrygghet,
moral och etik är hörnpelare i
Pellsam´s verksamhet.
Trygghetsförsäkring
Nr 4 2003

Varför - Därför!

O

mkring 600 000
svenska villaägare sit
ter i fällan och har direktverkande elvärme. En energiform där varje 10 öring i elprishöjning kostar tusenlappar. Osäkerheten inför framtiden är stor.
Den villaägare som väljer att
satsa på en pelletskamin köper en
eldstad som är tänkt för att svara för den huvudsakliga uppvärmningen och därmed spara
pengar.
Den fungerar automatiskt och
sprider värmen till större delen av
huset. Och det brinner dygnet
runt, utan tillsyn. Tryck bara på
"on-knappen" och ställ in termostaten på önskad temperatur så
sköter kaminen resten.
Pelletskaminen blir snabbt den
naturliga samlingspunken i huset.
Här har man en snygg möbel
att samlas runt, man kan titta på
flammorna och känna värmen
samtidigt som man vet att kostnaden för uppvärmning i det
närmaste halveras. Utan rök och
sot som irriterar grannarna. Enklare kan man inte elda ett fastbränsle.
Bengt Erik Löfgren

Pellsam har tillsammans med
Arctic tagit fram en 6-årig trygghetsförsäkring för konsumenten.
Försäkringen skall ingå i levererad produkt och täcker konsumentens kostnader för självrisk
(max. 3000:- ) och avskrivning
upp till totalt 30.000:All utrustning som hör till värmesystemet och som installerats
vid samma tillfälle omfattas av
försäkringen: till exempel värmepanna, reglerutrustning och rökkanaler.
Försäkringen är exklusiv för
medlemmar i Pellsam och deras
kunder.
Presentation
I kommande nummer av Bioenergi Villa presenteras styrelse
och verksamhet närmare. Vill Ni
veta mer om PellSam redan nu
kan ni vända er till Olof Arkelöv
på telefon: 0510-262 35 eller
maila till info@pellsam.se

