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N

inte äger anläggningen så tecknas t ex ett tioårigt avtal om
bränsleförsörjning och eventuellt även om skötsel av pannan.
På entreprenörsidan kan man
agera på egen hand, speciellt i de
fall man har en egen rejäl bas för
biobränsleproduktion i form av
t ex en gård med åker och skog.
Man kan också gå samman med
granngårdarna. Eller så är man
entreprenör i att köpa upp och
hantera biobränsle i området.
Det ﬁnns redan goda exempel

på detta.
Förutsättningarna är nu
gynnsamma både för fastighetsägare och bränsleentreprenörer till vinna - vinna lösningar.
Oljan är dyr och biobränslet
kan produceras i närområdet.
Det gäller bara att hitta ett bra
mönster för samarbete och entreprenörskap. Tag kontakt med
fastighetsägare, grannar och
kanske med kommunen!
Sven Hogfors
Trädbränsleföreningen

KÖPES

TILL SALU

Vi är intresserade av att köpa
begagnad utrustning för
pelletsproduktion
kapacitet för 5 ton/h

Rökgasrening för
Biobränsle Elektroﬁlter

ARNO-EKO S.A
POLAND
Tel/Fax: 0048 9 14317103
E-mail: biuro@arnoeko.pl

Nyheter saxade ur Svebios
Nyhetsbrev Bioenergi Nytt
med Bioenergi i Pressen

Byns värmeentreprenör

u är det läge att bli byns
vä r me ent reprenör.
Föreslå husägarna,
affären, skolan och kyrkan
att bygga en gemensam liten
panncentral med kulvertnät
som du försörjer med biobränsle.
Det kan vara alltifrån några få
närbelägna fastigheter och uppåt. Kulvertnätet kan ägas av
fastigheterna gemensamt, av det
lokala entreprenörsföretaget eller
kanske av kommunen. Panncentralen likaså. Om entreprenören

Landet runt

ELPAC FTA
45 F-3030
Årsmodell 1993
Mycket gott skick

HJOBO
För mer information
Tel: 0503-12255, 010-2825999

Södra Skogsenergi

Biobränsle – för bättre miljö!
SÖDRA SKOGSENERGIS råvarubas kommer från Södras ägare och industrier. Vi har
alla slags biobränslen. Våra volymer är stora liksom lagrings- och transportresurserna. Affärsrelationerna bygger vi gärna upp långsiktigt, stabilt och
ﬂexibelt.
Vi fokuserar på kvalitetsfrågorna och är miljöcertiﬁerade enligt ISO 14001. Vi
lämnar kvar material i skogen som är viktigt för den biologiska mångfalden.
Vi återför aska med viktiga näringsämnen från biobränslet till skogsmarken.

Välkommen att kontakta Marknadschef Mauritz Nilsson, telefon 035-10 89 70
eller 070-345 08 56, eller via e-post mauritz.nilsson@sodra.com.
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Åmålsföretaget
Janﬁre AB utökar
anﬁre AB bygger ut och nyanställer personal. Kurvorna
pekar uppåt för pelletsvärme
och företaget är nu i behov av
både golvyta och personal.
Nyligen presenterade företaget en helt självrengörande
pelletsbrännare, och i kombination med en allmänt ljusnande
marknad för pelletsvärme har
företaget växt ur sina lokaler
och behöver nyanställa. I år
anställs fem personer, tre av
dem på kontorssidan och två i
verkstaden. Det handlar om en
produktchef, en energiingenjör
samt en person på försäljningssidan. Håller den positiva utvecklingen i sig kan det bli tal
om ytterligare nyanställningar
nästa år, säger Stefan Andréasson, marknadsansvarig på
Janﬁre AB.
Janﬁre kommer i år att omsätta 60 miljoner kronor, vilket
är en fördubbling jämfört med
förra året. Företaget har 25
anställda.

J

Energiskog växer - och
kan växa mycket mer
n stor del av den mark som
bönder odlar biobränsle
på är jord som annars legat i
träda. I år måste spannmålsodlande bönder lägga sju procent
av sin jord i träda för att få fullt
arealstöd från EU:s jordbrukskassa. Men det är fullt tillåtet
att använda den avställda jorden till just energiskog. I de sju
län som har mest gynnsamma
förutsättningar för att odla den
snabbväxande salixen ﬁnns det
i år hela 180 000 hektar mark
som ligger i träda.

E

Leveranser från oss ger många fördelar

Vi arbetar för effektiva metoder och helhetssyn i hela kedjan från skog och
industri till förbrukare. Detta innebär i slutänden kostnadsfördelar för energiproducenten. Och råvara från närområdet behöver inte saknas, säkerhet i
leveranserna är viktigast!

u Men charmen, det småskaliga i Farmarenergis verksamhet, går förlorad. Farmarenergis värmeverk var det första i
landet som ägdes och drevs
av lantbrukare.

Södra Skogsenergi AB
351 89 Växjö
Tel 0470-890 00
Fax 0470-893 93
www.sodra.com
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