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DIALOG

med

Ledare
Nytt nummer av Dialog är här igen!
Följ styrelsens arbete på hemsidan www.energiradgivarna.com med aktuella händelser
samt yttranden.
Vad händer lokalt? Sett, läst eller hört något nytt? Skriv om det i Dialog
Styrelsen

Kongressen 2007
Kongressen kommer att genomföras den 24-26 April 2007 i Borås
EnergiRådgivarnas 28:e kongress i Borås är Sveriges första klimatneutrala kongress!
EnergiRådgivarna går i bräschen för utvecklingen och har därför köpt ett antal
utsläppsrätter som ungefär motsvarar alla deltagares resor till Borås
för att hjälpa till att minska utsläppen av koldioxid.
Temat är ”Bästa teknik för effektivare energianvändning”
Mer info längre bak i Dialog och på hemsidan www.energiradgivarna.com

Enkäten
Kommunal energirådgivning 2008?
Tack alla som svarat på enkäten vi skickade ut för ett tag sedan. Den kommer väl till pass
nu. Rykten vi hör säger att det inte alls är säkert att fortsatta statsbidrag kommer att finnas
för kommunal energirådgivning efter 2007. Vi kommer att använda resultaten av rapporten
för samtal med berörda departement och politiker. Rapporten kommer att vara klar under
v. 12 och vi kommer att lägga ut information på vår hemsida så fort vi kan.
Vi kommer även att skriva en kortare artikel som ni kan använda för påverkan på
hemmaplan
hemmaplan.
Som sagt - kolla på hemsidan för mer info i frågan OCH har ni förslag/idéer på vad vi kan
göra för att påverka - hör av er till styrelsen!

Dialogs redaktion Roland Jonsson kWh@telia.com 070-4501242

Produktnytt
Pelletseldad stirlingmotor Vilken grej
Låter konstigt men är en mycket intressant möjlighet att minska koldioxidbelastningen
koldioxidbelastningen.
Förutom värme så produceras el . Ta som exempel en villa som eldar med olja och gör av
med 3 m3. Monteras en pelletsbrännare så kommer energianvändningen bli ca 7 ton
pellets och fossil koldioxid kan sättas till 0 ton. Men monteras den pelletseldade
stirlingmotorn så kommer pelletsförbrukningen fortfarande vara 7 ton men man kan
producera ca 10 000 kWh el också. Eftersom detta då blir el-ersättning på marginalen så
sparas ca 8-10 ton CO2. Börjar pelletsbrännare bli omoderna? Vad kostar nu detta? Ny
teknik är inte helt gratis och en komplett anläggning kostar ca 230 000 kr
kr. Om elen
värderas till 1 kr oljan kostar 9500 kr/m3 och pellets 2500 kr/ton så kommer den nya
driftskostnaden vara 7500 kr/år. Besparingen är då 21000 kr per år. Det ger en pay-off på
drygt 10 år.
Mer info kan du få ifrån Sven-Ove Axelsson 070-230 27 38

Nästa nummer
Dialog skall komma ut 6 ggr per år.
Planerade utgivningsdagar är
nr
Datum
Innehåll
1
28 Februari Detta numer
2
30 April
Kongressnummer
3
15 Juni
Öppet
4
30 Augusti Öppet
5
15 Oktober Öppet
6
15 December Öppet
Vill du säga något eller har se något som du vill berätta om. Skicka ett mail till
Roland Jonsson kWh@telia.com
kWh@telia com eller ring 010-4501242
010 4501242

Aktuellt hos Dig!?
Alla medlemmar är välkomna att skicka
information som de vill publicera i dialog.
Kontakta: kansliet@energiradgivarna.com

