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Äntligen!

E

n kväll i september såg
jag ett inslag på TV om
den stora prisökningen
på villaoljan.
Nu igen tänker jag, oljeprishöjning men inget om alternativet pellets. Jag har ju bearbetat
K-G Bergström, stjärnreportern
som kungjorde nyheten om
spånskatten, att göra ett inslag
om pellets, och nästan gett upp.
Men nu kommer Statoils marknadsman fram, och han får nu i
ett par meningar tala om att folk
faktiskt väljer pellets i allt högre
grad framför oljan. Hade jag
lyckats att övertyga om att det
faktiskt gick att informera om en
hållbar utveckling. Eller var det
tiden som till slut var mogen? Jag
vet naturligtvis inte. Men vaddå,
pellets nämndes i Rapportrutan,
och det känns fantastiskt!
Morgonen efter så följdes detta upp i morgon-TVn också. I
Dagens Industri fredagen den 24
september var rubriken ”Höga
skatter ger rekorddyr villaolja”.
Och en halvsida om skatter, ol-

jeprisutveckling och att förbrukningen nu låg på samma nivå
som 1954. Men inte ett ord om
pellets. Dock ett resonemang om
konsekvenserna av att borra sig
fast i berget och bli elberoende.
Nu får det vara nog med kritik av medias senfärdighet med
pelletsinformation till sina läsare.
Nu är det igång, projektet där
PiR, SBBA och STEM satsar
pengar, kunskap och tid för att
genom de 12 Energikontoren
och kommunernas energirådgivare informera brett om pellets
och pelletseldning som ett bekvämt, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att värma sina
bostäder och lokaler. Jag önskar
de båda projektledarna, Elisabeth du Rietz för PiR och UllaKarin Enbom från GDE-net,
lycka till i arbetet. Nåja, om det
vill sig väl blir vi alla branschverksamma engagerade i det nu
2-åriga projektet. På ett eller annat sätt
Projektet är vältajmat för nu
känns det som att det lyfter för

branschen, både för pellets, brännare och pannor. Sedan i sommar har folk ånyo fått upp ögonen för sina höga energikostnader. Våren var bedrövlig vad avser installationer men hösten verka ju bli bra!
Och när oljan kostar 8670 kr
kubikmetern och regnet men
inte elpriserna faller så är ju läget
för aktiviteter med pelletseldning
som tema riktig.
Det finns ju numera ett stort
urval av utrustning att välja på.
Enklare, som kanske kräver något mera tillsyn och de mera
omfattande som inte behöver
tillsyn lika ofta. Brännare för vattenburna lägen och kaminer för
oss med direktel. Eller en kombination med en vattenburen
kamin med några strategiskt placerade fläktkonvektorer och luft
för direktel. En sådan finns nu i
vår villa på Vindstigen 5 i Skellefteå. I vinter ska den minska på
elbehovet också i garaget. Vågar
jag tro på att elbehovet stannar
på 12000 kWh per år, vi får se.

Sen återstår tappvarmvattnet,
men Rom...osv. Den gamla pelletskaminen ska ut i det ena sommarhuset för att där minska på
elvärmen under vintern. I vårt
andra fritidshus har en pelletsbrännare installerats. Som läsaren förstår, så tror jag på pellets
som bränsle
Läsarna kan kolla på
www.pelletsbranschen.se om
nyheter i Pelletsvärme-Framtidsvärme-projektet. En nationell
pelletsdag, den första dagen den
26 februari är planerad. Faktiskt
på min födelsedag, kan väl inte
vara sant, men så är det! Sedan
blir det nog på hösten i fortsättningen.
Äntligen känner jag att det går
pelletsens väg, men ut på gator
och torg med pelletsbudskapet.
Mycket arbete återstår i detta
angelägna ärende innan alla tveksamma fått information om detta möjligheternas bränsle!
Nils-Erik Westermark
Ordförande PiR

Bioenergiguiden

BRÄNSLEBRIKETTER
- av rent trä -

TRÄBRIKETTER
Dalsjö, 590 90 Ankarsrum

http://energi.westergyllen.se
Tel 0511-345360 Fax 0511-345310

Box 42
683 21 Hagfors

Tel 0493-940 63 • Fax 0493-940 43

Tel. 0563-54 25 50
Fax. 0563-54 25 02

www.mellanskog.se

CHAMPION HAMMARKVARN
Champion en av de ledande tillverkarna av Hammarkvarnar
Champion Hammarkvarnar har stora rotorer
Elmotorer 1500 rpm
Med rotor 54" - periferihastighet 108 m/sek
Unik droppformad malkammare
Höga kapaciteter
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