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Tidigt möte, Kurt B Heden informerar,
Sixten Regestad funderar och Lennart
Ljungblom noterar.

Hadar Cars, inviger Mora pelletsfabrik
och Ulf Wallin assisterar med ljudet.

SVEBIO 25 ÅR
1980 - 2005
Ett stort arrangemang
Invigningen Mora Pelletfabrik, Svebio chartrade
5 ﬂygplan för att ta deltagare från Stockholm tor.
Sixten
Regestad
talar i
Mora

Projektmöte för det största arrangemanget hitills, världsutställningen Bioenergy 84.

Trojka i ledningen, Lennart Schotte
som ordförande, Jan Häckner, kassör
och Lennnart Ljungblom verkställande ledamot som 87 efterträddes av
just Jan Häckner. Lennart Ljungblom
drev sedan via Novator Svebios konferenser och tidningen Bioenergi.

Soﬁe Samuelsson började redan
som skolpraktikant hos oss och
nu är hon redaktör för Bioenergi
Villa och annonsansvarig.

PO Nilsson, på banketten tar
upp tonen till sången.

Personal utﬂykt på tidigt 80-tal på kansliet
Anne Eklund, Harry Thynelius, Lisa Rudin,
Karin Haara och Gunvor Dahl

Birgitta Dahl var aktiv energiminister som
lätt skapade debatt.
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Legendariska styresleledamöter, från vänster Per von Seth, Lennart Löfgren, Allan Bruks, Lennart Schotte,
Per Olov Nilsson, Birger Isacson, Egon Larsson och verkställande sekreteraren Lennart Ljungblom

Jarl Mared gör
vattentricket,
visar det dumma
med att elda råa
sågspån istället för
torra briketter

D

Hans Hessner och Lars Forsberg
pratar Svebio ekonomi

et är många personer som genom åren har utvecklat Svebio
till vad det är idag en väl etablerad branschorganisation.
Här vill vi lyfta fram några av dem, det tråkiga är att
många andra inte ﬁnns med. Focus är lagt på de första 20 åren 2000
talet kommer vid nästa jubileum. Svebios mål att göra branschen
synlig att ge den ett ansikte har vi lyckats med.
forts.

Bengt Erik Löfgren som han trivs
bäst i labbet berättande sanningar
om vedeldning.
Olle Råbom dynamisk företagsledare
och utvecklare
av Råsjö Torv .

Reidar Pettersson, ﬂerårig ledare för
Svenska Torvproducentföreningen

Olle Uddgren, torvnestor
Lars Atterhem, Skellefte kraft
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Carl Fornling vd
för Södra Skogsenergi som var det
första renodlade
biobränslebolaget
inom skogsnäringen.
Carl var också
mångårig styresleledamot i
Svebio.

Karl Fritiofsson till höger , landshövding och föreningens andre
ordförande efter Bengt Norling. Till vänster Lennart Ljungblom
verkställande sekreterare.

Omslagsbild på g Kjell
Larsson fotograferas av
Michael Damkier

Kaﬀepaus på kansliet, Anders Haaker, Karin
Haara och Elsie Lundberg. Elsie var kanslisekreterare åt Jan Häckner, Svebios andre verkställande ledamot.

Sixten Olof Regestad, bland
mycket annat Torvproducentföreningens förste ordförande
Karin
Segerud
aktiv i 25
år, bl a i
kansliet.

Sven Hogfors från Skogsägarna har varit
aktiv i Svebio och träbränsleföreningen
under hela tiden.

Fyra Svebioordföranden på en bild.
Ingemar Öhrn (Domänverket), Jarl
Mared (SBE Brikettenergi), Hemming
Larsson (Södra Skogsägarna) och Lennart
Schotte (General direktör)

Lisa Rudin prickar av en deltagare på
en av många bussresor.

Svebio arrangerade själva eller i samarbetet med Novator
i genomsnitt 6 konferenser/utställningar varje år under
80-90 talen. På varje konferens deltog 150 - 300 deltagare
samt på några betydligt ﬂer, t ex de stora mässorna.
Exklusive mässbesökare deltog över 20 000 deltagare i
dessa arrangemang - En gigantisk utbildnings- och utvecklingsinssats som fortsätter nu också på 2000 -talet.
Typisk Svebioexkursion, oftast
i samband med konferenser.
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Gunvor Dahl som under de inledande,
åren med nymodiga trilskande datorer
höll koll på pappersﬂödet på kansliet.
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Sven Stridsberg, ursprungligen från skogsindustrin men under bioenergitiden teknisk
konsult, undervisade oss framförallt i halmteknik och förbränning.

Tidig bild av två av dagens mer inﬂytelserika bioenergiaktörer;
Tomas Kåberger t.v. är nu bland annat
ordförande i Svebio här i samtal med
Henrik Lundberg, en av initiativtagarna
i Novator 1979 och nu huvudägare i
snabbt växande Talloil/TPS koncernen.

Allan Bruks och Harry
Albinsson

Delar av Svebio styrelse på senare delen av 90-talet.
Från vänster Jan Erik Dahlström, Kent Nyström (Svebios 3:e verkst. led.),
Roger Bergström (ordf.), Lars Dahlgren, Hemming Larsson, Ulf Jonsson,
2:a raden: Gustav Melin, Jarl Mared, Uno Kjellman och Jan Erik Olofsson.

D

en här bildkavalkaden ger något av den kraft som ﬁnns bakom Svebio. Under alla år är det
individer i organisationer och företag som tagit ett initiativ, utvecklat en maskin, skrivit
en motion eller kanske lagt en avgörande order. Inte minst det senare är värt att komma
ihåg. Utan beställningar ﬁnns inga leverantörer och om beställningarna blir för pressade så klarar
inte heller leverantörerna att investera i utveckling. Därför är detta samspel så avgörande.
Tidiga viktiga beställarbeslut togs bland annat då Växjö ﬂis- och torveldade värmeverk uppfördes
1978-79 och deras beslut att köpa bränsle från många leverantörer. Det byggde tillsamans med Södra
Skogsenergis beslut om att ordna ett bränslebolag upp en akriv marknad i södra Sverige. Ett annat
tungt beslut var Uppsala Energis om att börja elda med torv i kraftvärmeverket. En brikettfabrik
uppfördes i Sveg vilket i sin tur ledde till att hela byggden vände från stagnation till utveckling. Fler
exempel ﬁnns som Stockholm Energis beslut att elda pellets i Hässelby som satte fart på pelletsen.
Här är Svebio som organisation viktig - Svebio ger kontaktytor, kunskap och erfarenhet. Genom
tidningen Bioenergi, genom konferenser och enskilda möten så förs utvecklingen framåt - även på
2000 talet.
Lennart Ljungblom
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