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Om alla våra möjligheter...

P

elletsindustrin kan på
webben hittas under
adressen www.pelletsindustrin.org. Jag hoppas att alla
närmast berörda i vår förening
har hittat dit. Att alla i vår omvärld inte gjort det blev jag varse
vid ett möte med STEM-företrädare härom veckan. Vi var okända! En signal om att det är viktigt att vara lättåtkomlig. Vi håller nu på att se över vår webbadress. Kanske är det redan ordnat när detta läses. Vi tror att vi
lättare på så sätt kan erbjuda vår
medverkan i en fortsatt omställning av energisverige.
När vi ska beskriva hur duktiga vi är så finns det en utmärkt
sammanställning av hur långt vi
nått. Men också potentialen i

marknaden som vi har att bearbeta. Skriften som heter ”En liten bit koncentrerad solenergi”
har sammanställts av Per Stenegard, äras den som äras bör!
Skriften innehåller en mängd
data som kan vara värdefull i vårt
arbete. Läs den gärna, den finns
på hemsidan. Där kan vi se att år
2002 så värmdes 40 procent av
småhusen med el, direkt- eller
vattenburen. 400 000 tusen direktelvärmda och 200 000 tusen
värmda med vattenburen el.
Dessutom värmdes 24 procent
med olja, 9,9 TWh, eller motsvarande nästan dubbla mängden av
vår pelletsproduktionskapacitet i
Sverige!!
Som Ni ser så finns det möjligheter för oss att göra en insats för

energiomställningen i Sverige.
Särskilt som vår vän finansministern har sagt sig ha för avsikt att
ytterligare höja skatterna på el
och olja. Men då tror jag att flera av aktörerna måste bli bättre
på att tillskapa nya kunder istället för att slåss om befintliga!
Med den produktionskapacitet
vi har, och tillsammans med importen, är ändå risken för att pelletspriserna ska rusa iväg inte
överhängande. Balansen mellan
pris och tillgång balanseras dessutom av våra systembrytande
konkurrenter och av kundernas
förståndiga agerande.
En timing mellan statens agerande i olika skepnader och våra
medlemmars insatser i åtgärder
för att omstöpa energisverige är

viktig! Därför ska vi från Pelletsindustrin och utrustningstillverkarna sida tillsammans med
STEM dela på informationsbördan så att informationen och resultatet av den blir effektiv. Men
det gäller också att visa på goda
exempel som praktiskt kommit
till stånd genom våra medlemsföretags agerande. Pelletsdagarna
som SVEBIO anordnat i början
av februari i flera år ersätts i år av
en pelletsdag den 18:e mars i
samband med SVEBIO:s vårmöte. Planera in den även för Er
personal som vanligtvis inte får
åka på slika arrangemang. Dom
bör också få se på och lyssna till
vad som andra åstadkommit i
vardagen!
Nils-Erik Westermark
Bioenergiguiden

FutureLab ®

BRÄNSLEN

En komplett lösning.
ÅTERVINNING

LOGISTIK

KROSSNING

SORTERING

FÖRBRÄNNING

IQR arbetar med återvinning,
materialhantering och energiutveckling i hela Europa. Vi samarbetar idag med regeringsorgan,
myndigheter och privata bolag.

Läs mer på www.iqr.se

TRÄBRIKETTER
Dalsjö, 590 90 Ankarsrum
Tel 0493-940 63 • Fax 0493-940 43

TRÄBRIKETTER
Tillverkning och försäljning
LIDA TIMBER AB 330 26 BURSERYD
TEL. 0371-503 85

Sveriges ledande tillverkare av
pellets och briketter

Vi är ledande leverantör av

TRÄPELLETS

Levererar till alla slag av
fastigheter

till stora och små fastigheter
samt värmeverk.

Hyreshus · Bostadsrättsföreningar · Kommunala
servicebyggnader · Skolor · Villor
· Missionshus/kyrkor ·
Fastigheter utanför tätorter ·
Även färdig värme

God kvalité och lång erfarenhet
är våra kännetecken.

SBE Svensk BrikettEnergi AB
Box 5, 561 21 Huskvarna
Tel 036-38 78 70. Fax 036-38 78 90
E-post: info@brikettenergi.se

Tel: 0611-244 26 www.bionorr.com

www.brikettenergi.se
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