Pelletsdagarna 2005 - över 10 000 besökare
Pelletsdagarna hölls 2526 februari på knappt
70 platser i Sverige.
Under dessa dagar har
energirådgivare och
olika aktörer i branschen
ställt upp med information, visningar och rådgivning till potentiella
pelletsanvändare. Totalt
har ca 500 utställare bidragit för att visa upp
och tala om pelletsanvändning.
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ver 10 000 potentiella
pelletseldare har på
detta sätt fått tillgång
till information och kontakter
som krävs för att ta steget mot
ett mer lönsamt och miljövänligt uppvärmningssystem. Bland
utställarna fanns pellets- och utrustningstillverkare, återförsäljare, installatörer, energirådgivare,
sotare, VVS-ﬁrmor, banker och
försäkringsbolag.
Köpcentrum
Många orters arrangemang ägde
rum i anslutning till köpcenter,
vilket bidrog till succén.
Utformningen av evenemangen skiljde sig åt mellan orterna
allt efter de lokala förhållanden
och förutsättningar som råder.
Saklig information om pelletsanvändning har dock varit ett
genomgående tema. En speciellt
framtagen DVD-ﬁlm som visar
några referensfamiljers erfarenheter av pelletseldning samt ett
speciellt framtaget bildspel har
tillsammans med broschyrer fått
utgöra grunden för evenemangen. Tävlingar av olika slag och
ballongutdelning till barn var
givna attraktioner. Därutöver har
de lokala arrangörerna hittat på
en mängd olika aktiviteter.
I Eksjö skapade man till exem-

Glada utställare i Örebro och Borlänge.

pel en folkfest inne på Infanteribrigad 12:s område med blåsorkester, drillﬂickor, speakers corner och matservering med hjälp
av en restaurangskola. Detta
resulterade i att omkring 1300
personer fick tillgodogöra sig
pelletsinformation. I Kvidinge
anordnade man ett så kallat Pelletsrally där hembesök gjordes
till villor med pelletsutrustning
av olika fabrikat och modeller.
I Lidköping hölls VIP-visning
för media och i Skellefteå arrangerades pelletsdagen i anslutning
till en av deltävlingarna i Melodifestivalen, där frusna musikälskare kunde värma sig i ett pelletsvärmt tält. I Vilhelmina gick
man steget längre och serverade
hamburgare grillade över elden i
en pelletskorg.
Pelletsvärme Framtidsvärme
Pelletsbranschen (PiR och
SBBA) driver projektet Pelletsvärme - Framtidsvärme, med
syftet att underlätta konvertering
av främst villauppvärmning från
olja och el till förnybar energi.
Pelletsdagarna är en av ﬂera aktiviteter i projektet. GDE-Net
medverkar i andra aktiviteter
i projektet, t.ex. utbildning av
landets samtliga energirådgivare
om pellets.
Nästa år arrangeras Pelletsdagar igen den 24-25 februari.
Besök gärna projektets hemsida
(www.pelletsbranschen.se) för
mer information om pelletseldning.
Jakob Hirsmark - SVEBIO

Pelletsindustrins Riksförbund lanserar Leveransbestämmelser för pellets

P

iR är nu färdiga med Leveransbestämmelser till privatkund.
Leveransbestämmelserna är tänkta att utgöra ett stöd vid
försäljning av pellets till konsument och fungerar då som ett
komplement till konsumentköplagen. Dokumentet heter ”Allmänna bestämmelser förförsäljning av pellets till konsument”
och är tillgängligt på PiRs hemsida www.pelletsindustrin.org.
Bakgrunden till arbetet är en vilja från branschen att bibehålla enhög pelletskvalitet från producent till privatkund och
att undanröja eventuella oklarheter och missförstånd i kontakter
mellan leverantörer och privatkunder. En arbetsgrupp på PiR
har under det senaste året arbetat fram bestämmelserna i nära
samarbete med de 14 medlemsföretagen. Södra Skogsenergi
AB har under arbetets gång ställt sin juridiska expertis till förfogande. Även SBBA har granskat dokumentet.
Bestämmelserna omfattar bl.a. leveransförutsättningar, mottagningsförhållanden med bulkbilrespektive småsäck, ansvarsfrågor vid leverans, slanglängd, utformning av inblåsningsrör,
pelletsförråd/silo resp. avluftning samt säkerhet, fel på varan och
fråga om skadestånd. Som ett komplement till leveransbestämmelserna ﬁnns ”Tips och råd om mottagningsförhållanden vid
bulkleveranser till ett förråd/silo” och dito för pellets i småsäck.
För bulkleveranserna ﬁnns råd om placering av förråd, inblåsningsrör, dämpning, avluftningsrör, bottenskruv, ventilation,
täthet och säkerhet. För småsäckar ﬁnns tips omhantering.
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