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Om utvecklingsbehov i pelletsbranschen

I

min förra krönika pekade
jag på alla de möjligheter
som vi i pelletsbranschen
har att ersätta el och olja de
svenska hemmen.
Bytet är för villakunden oftast
snabbt lönsam och påstod jag
enkel att åstadkomma. Det där
med enkelheten kan tydligen variera. I ATL-tidningen för januari räknas i en artikel upp ett
antal hinder för att nå framgång
i vårt arbete. Hinder som nämns
är leveransproblem med både
pellets och brännare, brist på
montörer av utrustning, borttagna bidrag men också värmepumparnas framgång.
I en anslutande artikel påstås
det dessutom att det är enklare
att köpa en bil än en pelletspan-

na. Några för pelletsbranschen
förnuftiga faktum slås dock där
fast. En värmepump är ingen bekymmersfri apparat. Den kan
också krångla och investeringen
blir ju tämligen hög, långt högre
än för en pelletsutrustning. Nu
är det min bestämda erfarenhet
att det inte behöver vara så komplicerat att konvertera till pellets
som beskrivs i den artikeln. Jag
har nyss bytt bil och det var lång
leveranstid och bilen var inte
heller klar vi leveransen. Nu går
den däremot bra efter ett par
verkstadsbesök.
Nu ska vi dock i pelletsbranschen vara ödmjuka och ta till oss
kritik. Vi kan bli bättre. Både leveransmässigt vad avser pelletskvalité och i funktionen i tekni-

ken. Men också att umgås med
våra kunder. Hög servicenivå är
ett måste i alla led! Oftast är det
så det fungerar men det blir sällan omskrivet. Det ger inga
smaskiga rubriker i media. Men
vi måste bli jämnare i allt vårt arbete. Det satsar vi på i de projekt
som vi från Pelletsindustrin nu
drar igång. Teknikprojektet som
omfattar 30 miljoner under 3 år
och i informationsprojektet som
vi tillsammans med SBBA och
STEM investerar 5-6 Mkr per år i.
En extern opinionsbildning
omfattande pellets som bränsleform ska vi som branschförening
driva. Vi ska synas i media i positiva artiklar om pellets som resurs. Om lyckade tekniklösningar, nyinstallationer och konverte-

ringar. I villor, i lokaler och i
små och stora nät. Det stärker
våra medlemsföretag på marknaden att branschen syns och ger
våra anställda en större självkänsla. Dessutom ger det en trygghet
hos våra nuvarande och blivande
kunder att pellets inte är en dagslända utan en trygg energiform.
Vi är många som eldar pellets,
men ska bli fler! Många fler!
På pelletsdagen den 18 mars
efter SVEBIOS vårmöte den 17
mars ska vi bjuda på några goda
exempel på entreprenörer som
lyckats i pelletsbranschen. Ni
som är nyfikna på detta och utvecklingsinriktade, ta tillfället att
träffa dessa i vardagen branschverksamma människor!
Nils-Erik Westermark
Bioenergiguiden
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