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Pelletbrännarna
Många pelletbrännare var på plats. Håkan Sterner
som saluför brännaren Pelda 21 visade med en tydlig skylt vägen till den sidoplacerade hallen. Bredvid honom står Hadar Hedborg från Bioenergi i
Skåne som representerar Whitfieldkaminen i området.
Uppe till vänster
ser vi Stefan och Stefan med efternamnen Nilsson och Andréasson invid Jan
Firebrännaren På
plats fanns ännu inte
den nya pelletpannan Peltec 20 men
information lämnades i broschyrform.
E.K. Teknik Pelletsystem visade med
hjälp av sin återförsäljare Sånna Smide
och Billeberga kraft och Bioenergi AB upp de nydesignade sortimentet.
Albinpannan visade upp sin nya pelletbrännare BioPell som är en utveckling
av den välkända BioHeat framtagen av
Göran Johnsson i Gällö som också kommer att arbeta
med den fortsatta produktutvecklingen.

Villamässan,
i Malmö
Ett regnigt, kallt och blåsigt
Malmö hälsade besökarna
välkomna. Det hela blev inte
bättre av att många av bioenergiföretagen var placerade
i en sidohall som tvingade ut
besökarna i snålblåsten. Ändock här följer några intryck;
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På plats fanns bland många andra HS Perifal och Nibe med nya
produkter. Perifal visade sin
Multi heat, en komplett pelletpanna och Nibe visade upp två
nya produkter bland annat den
vita Silva. I Nibes monter visades även TMV-sortimentet upp
som numer ingår i Nibe.

Nibes Silva kamin.

Positivt hos Saxlund
1996 uppgick omsättningen till
75 miljoner för svenska Saxlund.
Hela gruppen inklusive Norge
och Tyskland, omsätter 300 miljoner kronor. 1997 har också
börjat bra.
I Sverige finns flera pågående
projekt till exempel Hebysågen,
Mälarskog, 15 MW hetvatten
samt silo på cirka 1 000 m3.
– Denna order är vi stolta över
säger en nöjd Roland Spjuth, vd
i svenska Saxlund.
– Det är nämligen en ”systeranläggning” till Forssjö Bruk.
Saxlunds har lång erfarenhet
av hantering för stoft och aska.
Vi tar nu ytterligare ett steg –
granuelering. Renoma, som ingår i Recigruppen, har slutit avtal med oss för leverans av utrustning till Frövifors Bruk, som
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skall granulera sin aska. Askan
återföres därefter till skogen som
gödningsmedel.
Till pappersindustrin Stora
Paperboard AB – Stora Skoghall – har i dagarna också leverrans skett av bland annat två stora tubmatare med kapacitet 300
m3/h per tub. Cementa i Slite –
doserbox för krossade bildäck
(volym 240 m3).
I Estland arbetar vi med små
värmecentraler. Samarbetspartner är Tamult AS från Tallin.
Under året har Saxlunds tillsammans med ett schweiziskt
bolag utvecklat den så kallade
Turbomixern, som ger förbättrade miljövärden och har också
förvärvat Europapatent på vändbar rosterstav, som kommer att
lanseras i dagarna.

Besökare hos
Värmebaronen.

Bioenergi 97 i Oslo
Årets största bioenergikonferens
genomförs den 7-8 oktober
på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo.
Konferensen blir den 3:e av de
hitills genomförda nordiska
bioenergi och miljömötena.
Den första hölls i Stockholm
1990, den andra i Helsingfors
1993. Koordinator för årets
konferens är Norsk Bioenergi
Forum, Nobio.
Konferansen riktas mot en
målgrupp bestående av beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet på energi,
skogs- lantbruks- och miljösektorn. Arrangörerna förväntar sig över 300 deltagare.
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Programstruktur:
Dag 1: Översikter
• Europeisk och global bioenergimarknad
• Nordisk energimarknad
Dag 2:
Mer i detalj avseende miljö
och marknad.
Program kommer att utsändas inom kort. Ytterligare upplysningar kan också fås hos Nobio eller Svebio. Information
finns inom kort också tillgängligt på internet. Bland annat via
kalendariet på www.novator.se

